
 

  

 49526266994/4928677468 بين سويف:                          األستاذ: جمدي عبداحلميد                                          (    د يف )التعبريـسلسلة اجمل

 نيلمتوفين على اإلسالم ومجيع املسو                                                     9                      يب                                ولصح ي وإلخوتياللهم اغفر لوالَد

 
 (2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص: )ــــــأوًًل: ايمتٔمٌغم اإلزمدافمل ـــــــــــــــــــــــــــ

 (2ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ حة انىط1ٍ
 

 (4ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ جائشج َىت2
 

 (5ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انًسرقثم3
 

 (6ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انىحدج فٍ يىاجهح انرحدَاخ4
 

 (8ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انشثاب وانعًم5
 

 (9ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انسالو انشايم انعادل6
 

 (11ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ذعًُز انصحزاء )سُُاء وانىادٌ انجدَد(7
 

 (12ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُاححـ انس 8
 

 (13ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انُظافح وانُظاو9
 

 (15ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ َجُة يحفىظ11
 

 (16ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انزَاضح11
 

 (17ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ األخالق12
 

 (19ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انىقد واإلجاسج انصُفُح13
 

 (21ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  انطفىنح وانًزأج14
 

 (22ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انزتُع15
 

 (23ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انشَادج انسكاَُح16
 

 (24ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انعهى وانقضاء عهً األيُح17
 

 (26ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انرهىز18
 

 (27ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ األرض انًحرهح )فهسطٍُ وانعزاق( ودور يصز انًُرظز19
 

 (28ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انرطزف واإلرهاب21
 

 (29ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انعىنًح وانرقدو انركُىنىج21ٍ
 

 (31ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حزَح وانعدل وانشىريٰ )اندًَقزاطُح(ـ ان22
 

 (32ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ حزب انعاشز يٍ ريضاٌ )انسادص يٍ أكرىتز(23
 

 (33ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زافـ انعثاداخ ذقضٍ عهًٰ انفزقح واإلهًال واالَح24
 

 (34ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ انهغح انعزتُح25
 

 (36ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ تز انىاندٍَ )عُد األو( وأثزِ فٍ انًجرًع26
 

 (37ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ األعُاد وأثزها فٍ سعادج اإلَساٌ واذحاد األيح27
 

 (38ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ذزشُد االسرهالك28
 

 (39ص: )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ انقزاءج  29
 

 (41ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ قصح قصُزج31
 

 (41ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ قصح صُاد31
 

 (41ص: ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ قصح قصُز تعُىاٌ )شاب ذائة(32
 

 (41ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ يذكزاخ شاب يكافح33
 

 (43ص: ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـمٝمٖمل: ايمتٔمٌغم ايمشم٣مٞمًٝم٣م
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 اىرؼثٞش اإلتذاػٜ )االترناسٛ(

 

 ؟مٞف ذنرة ٍ٘ض٘ع اىرؼثٞش 

   سمٖمٜمؿ اظمْمٙمقب وحتدد األهم٘م٣مر اومرأ رأس اظمقوقع ومراءة صمٝمدة ضمتك. 

 زمداي٥م اظمقوقعدم  سمًتقضمٝمٜم٣م َمـ رأس اظمقوقعايمتل  اىمت٤م األهم٘م٣مر. 

 َمٜمد يمٙمٚمقوقع زمٚمٗمدَم٥م َمٛم٣مؽم٥ٌم ًل خترج فمـ اظمقوقع. 

  هذه األؽمئٙم٥م واظمقوقع إصم٣مزم٥م فمعم   ،ؾم٘مؾ أؽمئٙم٥م األهم٘م٣مر فمعم  ضم٣مول أن سم٘مقن. 

 وًل سمٛمس فمالَم٣مت ايمؼمومٝمؿ ،اواسمرك ؽمْمرً  ،اىمت٤م زمخط واوح. 

  زم٣مآلي٣مت واألضم٣مدي٧م وايمُمٔمر واظمقاومػ ايمت٣مرخيٝم٥م اظمختٌمة ـ َم٣م أَم٘مــ اؽمتُمٜمد. 

 هم١مهن٣م سمٗمٙمؾ ايمدرصم٥م :َمالئٝم٥م وايمٛمحقي٥مجتٛم٤م األطمْم٣مء اإل.  

  ُفمدد ايمِمٖمح٣مت َمٜمٚم٥مدم  هم٣ميمقؽمْمٝم٥م :وًل ختتٌم همتخؾْمؾ همتٚمؾ ًل سم. 

   ٣مَمتامؽم٘مً  ويمف زمٛم٣مءً  واصمٔمؾ َمقوقفمؽ َمتِماًل  ،هم٘مرة اٞمتٗمؾ َمـ هم٘مرة إلم. 

 األؽمٙمقب اجلٚمٝمؾ واظمٔمٙمقَم٥م اظمٖمٝمدة :ألن أؽم٣مس ايمتٔمٌغم :اهتؿ زمٟمؽمٙمقزمؽ وَمٔمٙمقَمتؽ. 

 هم٣مصمٔمٙمف آي٥م أو ضمدي٧م أو ؾمٔمر ،ًلٞمْم٣ٌمع األطمغم يدومهم٣م ،ألن اخل٣ممت٥م َمٜمٚم٥م :فم٣ٌمراسمؽ واٞمتِؼ  ،اخل٣ممت٥مدم  أوصمز ىمؾ اظمقوقع. 

  َمقوقفمؽدم  ٣م درؽمتف َمـ ؾمٔمر وومراءة وومِم٥مممضم٣مول أن سمًتٖمٝمد. 

 ـ حة اى٘ط1ِ

 ؟همام واصمٌٛم٣م ٞمحقه !ىمٝم٣من ىمؾ إٞم٣ًمندم  سمًتٗمر ضم٤م ايمقؿمـ نمريزة همْمري٥م 

 :* األفكــــار

 .( َمٌم َمٜمد احلّم٣مرة3                                          .( أمهٝم٥م ايمقؿمـ2                  .( ضم٤م ايمقؿمـ َمـ اإليامن1

  .( اخل٣ممت٥م7         .( واصمٌٛم٣م ٞمحق َمٌم6         .فمٝمقن ايمٔمٙمامء واظم٠مرطمكمدم  ( َمٌم5                   .ايمٗمرآن وايمًٛم٥مدم  ( َمٌم4

 اظمقوــــــقع

 همام أؿمٜمره٣م  ،صمٝمؾ َمـ صمٝمؾ إلم   وسمٛمْمؼ هب٣م ايمُمٖم٣مه هب٣م األيمًٛم٥مك  ٕمٛمسمت !ايمٗمٙمقب َم٣م أمجٙمٜم٣م َمـ ىمٙمٚم٥م فمٓمٝمٚم٥م ضمٌٝم٥ٌم إلم   ،َمٌم لوؿمٛم

 ٤ّم همُح  ،َمـ أراده٣م زمًقء ومِمٚمف اهلل ،وىمٛم٣مٞمتف أروفدم  إهن٣م صمٛم٥م اهلل !وأفمذب ايمذىمري٣مت اظمُم٣مفمرك  ؽمٚمأايمٛمٖمقس دم  ثغميُ ك  َمـ َمٔمٛم

 همٜمق أهٙمف دون ومتؾ وَمـ ،ؾمٜمٝمد همٜمق يمفَم٣م دون تؾومُ  ـَمَ )) :ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل رؽمقل اهلل  :َمـ أصمٙمف ؾمٜم٣مدة واظمقت ،ايمقؿمـ ؿم٣مفم٥م وفم٣ٌمدة

أىمٙم٦م َمـ ايمذي  َمٌم احلٌٝم٤م لوؿمٛم )صححف األيم٣ٌمين(. ((.ؾمٜمٝمد همٜمق دَمف دون ومتؾ وَمـ ،ؾمٜمٝمد همٜمق ديٛمف دون ومتؾ وَمـ ،ؾمٜمٝمد

وَم٣م أمجؾ  ل،ودَم لومٙمٌ دم يين فٌّ ضُم  ،َمدارؽمفدم  وسمٔمٙمٚم٦م ،وفمُم٦م حت٦م ؽمامئف ،أروف وَمُمٝم٦م فمعم   ،وذزم٦م َمـ ٞمٝمٙمف ،طمغماسمف

 :لايمراهمٔم ص٣مدقك  ْمٖمومقل َمِم
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 لويدفمق هل٣م همٚم ليٚمجده٣م ومٙمٌ***  لدَم ودم يم٣ًمين هقاه٣م دم يزمالد

 ؿٝمّ تَ ضمٙمٝمػ احل٤م إن مل يُ  وًل دم***  ٤م زمالدهـغم همٝمٚمـ ًل حيــوًل طم

دم  سمتٚمتع زمٚم٘م٣مٞم٥م زم٣مرزة لَمٌم ايمٔمزيزة ايمت :ٞمٔمتز زمقؿمٛمٛم٣م َمٌم ـ َمًٙمٚمقن وَمًٝمحٝمقن ،ىم٣ٌمر وصٕم٣مر ،رصم٣مل وٞم٣ًمء إٞمٛم٣م ىمٚمٌميكم 

ذىمره٣م  ا،َمألت ايمدٞمٝم٣م هداي٥م وضمّم٣مرة وٞمقرً  :وَمٛمٌع ايمثٗم٣مهم٥م وومٙم٤م ايمٔم٣ممل هم٘مٙمٛم٣م ٞمٖمخر زمٚمٌم َمٜمد احلّم٣مرة ،يمٔم٣ممل ايمٗمديؿ واحلدي٧ما

 دم ملسو هيلع هللا ىلص وذىمره٣م ايمرؽمقل [.99: يقؽمػ] .ژڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ژ  ٹ ٹ :ٚمٜم٣م وومدؽمٜم٣مايمٗمرآن وفمٓمّ دم  اهلل

 :ملسو هيلع هللا ىلصىمام أطمػم ايمرؽمقل  وىمذيمؽ أهٙمٜم٣م: طمغم زمالد اهلل لَمٌم! همٜمدم  ايمًالم واإلؽمالمإن  .. َمٌم! ٞمٔمؿدم  إن األَم٣من .. ٣مضمٗمّ  .ايمًٛم٥م

َتُحقنَ  إِّٞمُ٘مؿ  )) ًو٣م ؽَمتَٖم  ىَمرُ  َأر  ُصقا ايم ِٗمغَماطُ  همِٝمَٜم٣م ُيذ  َتق  ٙمَِٜم٣م هَم٣مؽم  ا زمِٟمَه  ً  َِمٌَم: ومٌطِ  دم اهلل اهلل: ))٣مووم٣مل أيًّم  صحٝمح َمًٙمؿ(.) ((.طَمغم 

إن )) :(هغمودت) ووم٣مل اظم٠مرخ ايمٝمقٞم٣مين  )صححف األيم٣ٌمين(.. ((اهلل ؽمٌٝمؾ دم ٣موأفمقاٞمً  فُمّدةً  يم٘مؿ نوي٘مقُٞمق فمٙمٝمٜمؿ، ؽمتٓمٜمرونَ  هم١مّٞم٘مؿ

 .((ايم٣ٌمدي٥م أو احل٣مرضة َمديٛم٥م زاهرة َمثؾ ايمٗم٣مهرةدم  مل أر)) :فمـ َمٌم (ازمـ طمٙمدون)ووم٣مل  (.(ايمٛمٝمؾ َمٌم ه٥ٌم

همٌالدٞم٣م سمًتحؼ  :وسمٔم٤م َمٜمام ىمٙمٖمٛم٣م ذيمؽ َمـ صمٜمد ،وأَمتٛم٣مهنّم٥م زمالدٞم٣م دم  وٞمجتٜمد ،ايمِمٔمقزم٣متى  أن ٞمتحد ـ أزمٛم٣مء َمٌمـ همٔمٙمٝمٛم٣م  

 :وم٣مل ايمُم٣مفمر ٍل:َمـ أصمؾ هنّم٥م وسمٗمدم وروم ،وايمٔمٚمؾ َمـ أصمٙمف ضم٤م ايمقؿمـ همٜمٝم٣م زمٛم٣م إلم   .َمٛمذ ايمٗمديؿ يرَمز ايمتحد لوه ،َمٛم٣م ايم٘مثغم

 همامؤه ايمٔمذب مل خيٙمؼ يم٘مًالن *** ًل سمٗمرزمقا ايمٛمٝمؾ إن مل سمٔمٚمٙمقا فمٚماًل 

 :لؾمقومأمحد  ويٗمقل ((.٣مدت أن أىمقن َمٌميّ يمقدِ  ،٣مإن مل أىمـ َمٌميّ )) :إذ يٗمقل :ىم٣مَمؾك  وصدق ايمزفمٝمؿ َمِمْمٖم

 اخلٙمد ٞمٖمزدم  إيمٝمف لٞم٣مزفمتٛم *** زم٣مخلٙمد فمٛمف ٦ُم ٙم  ٕمِ يمق ؾُم  لوؿمٛم

زمرع اظمٌميقن وومد  ،اللا يمٙمٕمِ َمِمدرً  ـ وٞمرصمق َمـ اهلل أن سمزال ـ همٚمٌم ىم٣مٞم٦م :٣م وضمديثً سم٣مريخ اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م ومدياًم دم  وظمٌم دور َمممق

ـ همٚم٘مّ  ي،ورق ايمػمد ايمٗمديؿ أول َمـ ىمت٤م فمعم   يىمام أن اظمٌم ،ايمْم٤م واهلٛمدؽم٥م ورىمقب ايمٌحر وايمٖمٛمقن واآلدابدم  َم٣مءايمٗمد

 .ايمٌممي٥م َمـ سمًجٝمؾ احلّم٣مرة

ورَمز  ،وأرض ايمٔمْم٣مء ،ي٣م واضم٥م ايمرطم٣مء ل،دَمدم  ضمٌف يوجير ل،ي٣م َمـ يً٘مـ ومٙمٌ ،لوؿمٛم :٣مخمٙمًِم  ليمقؿمٛم ىمٙماميت فُ صّم وَ ويمذيمؽ أُ 

 ي٣م َمٔم٣مين ،ي٣م ؽمحر ايمٙمٝم٣مرم ،ي٣م ؿمٙمٔم٥م ايمٛمٜم٣مر ،ي٣م َمقيمد ايمٖمجر ،ي٣م ىمٛمقز اآلشم٣مر ،ي٣م أم ايمٛمٝمؾ واهلرم ،ي٣م َمٌم .صمٝمؾ ؾ إلم  ايمٖمداء َمـ صمٝم

َمٛم٣م ايمقهم٣مء وايمٔمٚمؾ  ِؽ ٙمَ همَ  ،واصمٌٛم٣م ٞمحقك فمٓمٝمؿ :ي٣م سطم٥م ايمُمٜمٝمد ،ي٣م وح٘م٥م ايمقيمٝمد ،ي٣م سمراب األصمداد ،ي٣م روفم٥م اظمٝمالد ،األؾمٔم٣مر

 .يمٖمٛم٣مءويمؽ احلٝم٣مة ويمٛم٣م ا ،وايمٔمْم٣مء

 يومقافمد اظمجد وضمد لىمٝمػ أزمٛم *** ٣مؼ يٛمٓمرون مجٝمٔمً ـــوومػ اخلٙم

 يـدايم٘مالم فمٛمد ايمتحـــ ىمٖمقين *** ؽم٣ميمػ ايمدهر ٛم٣مة األهرام دموزمُ 
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 ـ جائضج ّ٘تو2

 ؟وَمـ ضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمـ َمٌم ؟همامذا سمٔمرف فمٛمٜم٣م .اظمج٣مًلتك  ؾمتدم  ضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣م ايم٘مثغمون ،صم٣مئزة ٞمقزمؾ صم٣مئزة فم٣مظمٝم٥م 

 ـار:* األفكـــ

 .( واصم٤م ايمٔمٙمامء ٞمحق وؿمٛمٜمؿ3          .( ايمذيـ ضمِمٙمقا فمٙمٝمٜم٣م َمـ َمٌم2                                                       .( صم٣مئزة ٞمقزمؾ1

  .( اخل٣ممت٥م6                             .( ايمديـ يدفمق يمٙمٔمٙمؿ5            .٣م ٞمحق وؿمٛمٛم٣م احلٌٝم٤م َمٌم( واصمٌٛم٣م مجٝمٔمً 4

 وــــــقعاظمق

 ىم٣من  يهق فم٣ممل ؽمقيد :ؿ ايمٌممي٥م ىمٙمٜم٣م ومٝمٚم٥م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٙمامءفمٙمّ  يذيمؽ ايمٔم٣ممل ايمٔمٓمٝمؿ ايمذ ؟همٚمـ ٞمقزمؾ :صم٣مئزة ٞمقزمؾ صم٣مئزة فمٓمٝمٚم٥م

دم  ًتخدمأهن٣م ؽمقف سمُ  فمعم   (ايمديٛم٣مَمٝم٦م)ك  ًٚمواىمتُمػ َم٣مدة َمـ اظمٖمرومٔم٣مت ايمٛم٣مؽمٖم٥م سمُ  ،ايمٗمرن ايمت٣مؽمع فمممدم  بايمتج٣مرِ  يرجُي 

 ،ذيمؽ ٞمٖمقس ايمٌممدم  ٦مهمٗمد سمدطمٙم !ويم٘مـ هٝمٜم٣مت هٝمٜم٣مت :وضمٖمر اآلزم٣مر ،وؾمؼ ايمْمرق ،ٞمًػ اجل٣ٌمل :َمثؾ :أنمراض اخلغم

َم٣مدة  (ايمديٛم٣مَمٝم٦م)هم٣مؽمتخدم ايمٔمً٘مريقن  ـ:نمٖمر اهلل يمف  ـوهذه ؿمٌٝمٔم٥م اإلٞم٣ًمن  ،داء وضمقيمقا ايمدواء إلم   ،ايممم همحقيمقا اخلغم إلم  

٣م ضمزٞمً  (يمٖمريد ٞمقزمؾأ)وضمٝمٛمئذ ضمزن  ،زمال ذٞم٤م أو إشمؿ وٞم٣ًمًء وأؿمٖم٣مًًل  ًًل رصم٣م :َمقت ايم٘مثغم إلم  ى  مم٣م أد ،يمٙمحرب واهلالك وايمدَم٣مر

 يدف إلم   زم٣مرعٍ  أو أدي٤ٍم  رٍ َمٖم٘مّ  طمؼماع يم٘مؾ فم٣مملٍ فمٙمٝمف َمـ هذا اًل َؾ َِم ىمؾ َم٣م ىمًٌف وضَم  ٤َم وومرر أن َيَ  ،٣م فمٓمٝماًم وٞمدم ٞمدَمً  ،اؾمديًد 

 .اخلغم وايمًالم واإلصالح

حمٚمد )ايمرئٝمس ايمراضمؾ  :يٛم٣مل صم٣مئزة ٞمقزمؾ يهم٘م٣من أول َمٌم :َمٌم ايمٔمٓمٝمٚم٥م زمٟمزمٛم٣مئٜم٣م أن صم٣مء دور إلم   ،همٟمطمذه٣م َمـ ايمدول ايم٘مثغم 

همج٣مء  ،هذه اجل٣مئزة احلِمقل فمعم   أٞمج٦ٌم آطمريـ وم٣مدريـ فمعم  ك  ا ضمتَمٌم ىمثغمً  ٧م  ٌَ ٙم  شمؿ مل سمَ  ،جم٣مل ايمًالمدم  (أٞمقر ايم٣ًمدات

 (،أوًلد ضم٣مرسمٛم٣م)جم٣مل األدب وايمٗمِم٥م فمـ رواي٥م دم  وٞم٣مهل٣م ،(ايمٔمزيز إزمراهٝمؿقظ فمٌدٞمجٝم٤م حمٖم)ايم٘م٣مسم٤م األدي٤م  :ايمث٣مين ياظمٌم

أيمػ وسمًٔمامئ٥م وشمامٞمٝم٥م  فم٣ممدم  وىم٣من ذيمؽ ،(ومٌم ايمُمققـ  ايمً٘مري٥م ـ زمكم ايمٗمٌميـ) :َمثؾ :وىم٣من يمف نمغمه٣م َمـ ايمٗمِمص ايمرائٔم٥م

 .(م1988) وشمامٞمكم

ضمٝمٛمام ضمٗمؼ ذيمؽ  :٣م٣مومً ٣م طمٖمّ ب فم٣ميمٝمً رهمع اؽمؿ َمٌم وايمٔمرايمذي  (أمحد زويؾ)ايمدىمتقر  :وأٞمج٦ٌم ايمث٣ميم٧م ،اشمؿ مل سمٙم٧ٌم َمٌم ىمثغمً  

 ًّ  وهق :(ايمٖمٝمٚمتقشم٣مٞمٝم٥م)همٗمد اىمتُمػ  :(م1999) جم٣مل ايمٔمٙمقم وايم٘مٝمٚمٝم٣مء أيمػ وسمًٔمامئ٥م وسمًٔم٥م وسمًٔمكمدم  وهم٣مز زم٣مجل٣مئزة ،ؼٌ  ايم

 .ژحت  خت مت  ىت يت   مب  ىب  يب  جت   ژ  ٹ ٹ  :صمزء َمـ زمٙمٝمقن شم٣مٞمٝم٥مدم  يٗمٝمس ضمرىم٥م اخلٙمٝم٥مايمذي 

 [.1: ايمٔمٙمؼ] .ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  ٹ ٹ :وهق أَمر َمٜمؿ ،ؿمالعؿ صم٣مء َمـ ايمٗمراءة واًلىمؾ ذيمؽ ايمٔمٙم [.11: اظمج٣مديم٥م]

دم  واؽمتخداَمٜم٣م ،جم٣مل ايمْم٣موم٥م ايمٛمقوي٥مدم  ضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣مايمذي  ل(حمٚمد ايمػمادفم)ايمدىمتقر  :وأٞمج٦ٌم ايمرازمع ،اشمؿ مل سمٙم٧ٌم َمٌم ىمثغمً 

  :لوم٣مل ؾمقوم :صمتٜم٣مدن وايمٔمٚمؾ واًلذيمؽ إًل زم٣ميمٔمٙمؿ واإليام وَم٣م وصؾ ه٠مًلء ايمٔمٙمامء إلم   .صالحجم٣مًلت اإل

 ًٌ  ذه٣م َمـ اظم٣ملذه٣م َمـ ايمٔمٙمؿ أو طُم طُم  *** اد جمتٜمـــــًد ـاظمج ٣م ظمٔم٣مرمي٣م ؿم٣ميم

 وإومـــــالل صمٜمؾٍ  فمعم   ٌد ـجم ـَ ٌ  مل يُ  *** ؿايمٛم٣مس جمده لزم٣ميمٔمٙمؿ واظم٣مل يٌٛم
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 :رزمٛم٣م ريضوٞمُ  ،ٚمٌمٞم٣مزمٗمدم توٞم ،ٗمٌٙمٛم٣موٞمحٗمؼ َمًت ،أٞمٖمًٛم٣م لٞمٌٛمك  ضمت :ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿ ايمٛم٣مهمعدم  همٜمٝم٣م زمٛم٣م ٞمٗمقم زمقاصمٌٛم٣م وٞمجتٜمد 

 اظم٘م٣مرمُ  ومدر ايم٘مرامِ  فمعم   وسمٟميت *** ايمٔمزائؿُ  أهؾ ايمٔمزم سمٟميت رِ د  ومَ  فمعم  

 ـ اىَسرقثو3

 األصم٣ًمم يسمٗمق يوايمٛمقاد ًـ األطمالقواظم٣ًمصمد حُت  ،اظمدارس سمِمٛمع ايمٔمٗمقل. 

 * األفكــــار:

 .ايمري٣موٝم٥م ي( أمهٝم٥م ايمٛمقاد3                 .ظم٣ًمصمد واألطمالق( أمهٝم٥م ا2                  .( أمهٝم٥م اظمدارس وايمٔمٙمؿ1

  .( اخل٣ممت٥م5             .( دفمقة ايمديـ يم٘مؾ َم٣م ؽمٌؼ4

 اظمقوــــــقع

 ك  ىمؾ هذه ايمِمٖم٣مت حيت٣مصمٜم٣م اإلٞم٣ًمن ضمت ي:وصمًد ومق ،وأطمالق ىمريٚم٥م ل،وفمٗمؾ ذىم ،إن اإلٞم٣ًمن ايمٔمٓمٝمؿ يتٚمتع زم١مرادة ومقي٥م

  ؟هبذه األَمقر ايمٔمٓمٝمٚم٥م هم٘مٝمػ ٞمٟميت .َمتفصمٝمؾ ايمٛمٜمّم٥م وايمتٗمدم يمٌٙمده وأُ  ،ٝمؾ ايمٛمٌم اظمٛمُمقد٣م َمـ صميتٖمقق وي٘مقن ضمٗمّ 

اخلغم واحلؼ وايمٔمدل  يتٔمٙمؿ ايمْمالب َمـ َمٔمٙمٚمٝمٜمؿ َمٔم٣مين ،٣م وؿم٣ميم٣ٌمتالزمً ؿمُ  ،َمٔمٙمٚمكم وَمٔمٙمامت :٣ممجٝمٔمً ك  اظمدرؽم٥م ٞمؼمزمدم  :أوًًل 

مب  ىب  يب    ژ  ٹ ٹ  :حٌّم ٞمحـ ٞمًٚمع ايمٗمرآن يُ  وه٣م ،وحيٗمٗمقا َم٣م يريدون ،ئمٙمق ؾمٟمهنؿ وؽمط ايمٛم٣مسك  ضمت :واجلامل

 (.(َمًٙمؿ ىمؾ فمعم   همريّم٥م ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م)) :ملسو هيلع هللا ىلص وٞمًٚمع ومقل ايمرؽمقل [.11: اظمج٣مديم٥م]. ژحت  خت مت  ىت يت   جت 

ومت٣مرس همٝمف األٞمُمْم٥م اظمختٙمٖم٥م َمـ صالة  ،همٝمف أصدوم٣مءكى  سمرايمذي  زمٝمتؽ ايمث٣مينل ه ـ ايمْم٣ميم٤م يفمزيزـ واظمدرؽم٥م  )صححف األيم٣ٌمين(.

 :إزمراهٝمؿ وم٣مل ضم٣مهمظ .احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م واًلٞمتامء هل٣م لهمٝمٛمٌٕم :وإذافم٥م وري٣مو٥م

 ًٌٗم٣م٤م دهره أن يُ ـَمٜمام سمٗمٙمّ  ***ى  ٣مق ايمقرازمـ ايمٛمٝمؾ ؽمٌّ  فمعم   فم٣مرٌ 

 ٕمٙمٗم٣م٣م يمٙمًٔمــ٣مدة َمُ زم٣مزمً  ِؼ ٌ  مل يُ  *** الٖمت٣مح ايمٔمُ ـقا هم٣ميمٔمٙمؿ َمِ ـهمتٔمٙمٚمــ

همٛمجده  :زم٣مهلل  ٗمٝمؿ يمٙمِمالة َمتِمٌؾ ٚمُ ـهم٣مظمًٙمؿ ايم ـ: إن ؾم٣مء اهلل ـ ايمِمالة هق َمـ أهؾ اجلٛم٥م واظمح٣مهمظ فمعم   ،اظمًجد هق زمٝم٦م اهللو

 :زمٝم٦م اهللدم ك  ألٞمف سمرزم :أضمد إلم   ءزوًل يُ  ،َمذاىمرسمفدم  ٚمؾوًل ُي  ،وًل يٗمْمع أرضم٣مَمف ،وايمديف ًل ئميص

 ـ٣محــــ٣مصمدٞم٣م ايمٖمًـــَمًدم  *** ِمٛمع ايمرصم٣مل إًلًل يُ 

 ـمؾ األضم٣مدي٧م ايمِمح٣محدم  *** ٥م ايمٗمــرآنــروو دم

ٞم٘مقن ك  سمٔمٙمٚمٛم٣م ايمِمالة واألطمالق ايم٘مريٚم٥م ضمت :األرضدم  زمٝمقت اهلل لصمٝمؾ ايمٛمٌم وايمٛمٜمّم٥م أن يتؿ زم٣مظم٣ًمصمد همٜم فمعم   :٣مشم٣مٞمٝمً 

 .ژۈ  ٴۇ  ۋ ژ   ٹ ٹ :وئٌمد فمٛمف احلٗمد وايم٘مراهٝم٥م واحلًد ،ايمًالمويًقده احل٤م  جمتٚمع َمتح٣مٍب دم  أفمّم٣مء

)صححف  (.(األطمالق ص٣ميمح ألمتؿ زمٔمث٦م إٞمام)) :همٗم٣مل :األطمالق ايم٘مريٚم٥م ايمِمالة وفمعم   فمعم   ملسو هيلع هللا ىلص وضمثٛم٣م رؽمقل اهلل [.11: احلجرات]

 :وم٣مل ضم٣مهمظ إزمراهٝمؿ .زم٣مهلل ٙمؼ وضمًـ فمالوم٥مٍ دون إيامن وطُم  لهم٣ميمٔمٙمؿ وضمده ًل ي٘مٖم األيم٣ٌمين(.
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 ف زمخالقرزمّ  ج  تقّ َم٣م مل يُ  *** يٛمٖمع وضمده ايمٔمٙمؿَ  ـّ ًل حتًٌَ 

زمد َمـ  همال :َمقه٥ٌم ايم٘مثغميـ لوه ،اظمذاىمرة وايمٔمٚمؾ ٔمكم فمعم  وسمُ  ،اجلًد يهن٣م سمٗمقأل :صمٝمؾ اظمًتٗمٌؾ أن يتؿ زم٣ميمري٣مو٥م فمعم   :٣مشم٣ميمثً 

وأَمرٞم٣م اهلل زم١مفمداد ايمٗمقة  ،(اجلًؿ ايمًٙمٝمؿدم  ايمًٙمٝمؿ ايمٔمٗمؾ)همـ  :ويم٘مـ ًل سمُمٕمٙمٛم٣م فمـ اظمذاىمرة وايمدراؽم٥م :مم٣مرؽم٥م اظمقه٥ٌم واهلقاي٥م

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ    ٹ ٹ :واجلًد واًلهتامم زمف زمٚمامرؽم٥م ايمري٣مو٥م

 [.61: األٞمٖم٣مل] .ژۉ   ۉ  ې  ې

٣مٞم٣م أَمغم ووّص   )صححف األيم٣ٌمين(. .((، ودم ىمٍؾ طمغماهلل َمـ اظم٠مَمـ ايمّمٔمٝمػ إلم   وأضم٤ّم  طمغمٌ  ياظم٠مَمـ ايمٗمق)) :ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل رؽمقل اهلل 

اجلٚمٝمع أن  ؿُ ٙمَ ٔم  ويَ  (.(ٝمؾاخل فمٙمٚمقا أوًلدىمؿ ايم٣ًٌمضم٥م وايمرَم٣مي٥م ورىمقب)) :همٗم٣مل :زمٚمامرؽم٥م ايمري٣مو٥م  اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب

٣م ومٌؾ زمٔمّمٜمؿ زمٔمًّم  لٝمّ حُي  :ايمٙمقن أو اجلٛمسدم  ايمري٣موٝمقن ًل همرق زمٝمٛمٜمؿ لهمٝمٙمتٗم :اظمجتٚمعدم ك  صمزيرة ايمًالم ايمٔمٓمٚم لايمري٣مو٥م ه

 .طمقة واظم٣ًمواةاألُ  اظم٣ٌمراة مم٣م يدل فمعم  

زة يمقؿمٛمٛم٣م وضمٗمٗمٛم٣م اظمجد وايمٔمِ  ،٣م٣م وصمًامٞمٝمّ ٙمٗمٝمّ وطُم ٣م صمٝمؾ َمت٘م٣مَمؾ فمٗمٙمٝمّ  ختري٨مدم  ٛم٣مأؽمٜمٚمٞم٘مقن ومد  ـ أي٣م األضم٣ٌمب ـ وزمذيمؽ ىمٙمف

  ٹ ٹ و [.115: ايمتقزم٥م] .ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېژ  ٹ ٹ ا وأطمغمً  ،ٞمٖمقؽمٛم٣م َمتٛم٣م وزم٣ميمت٣مرموأُ 

 [.31: ايم٘مٜمػ] .ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ 

 ـ اى٘حذج فٜ ٍ٘اجٖح اىرحذٝاخ4

 دم  زمد أن سمتقضمد ىمٙمٚمتٜم٣م وإرادهت٣م وًل ،َمرضمٙم٥م سمٗمرير اظمِمغم لوه ،متر األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م زمٚمرضمٙم٥م َمـ أطمْمر اظمراضمؾ

 .ٚمد فمٗم٣ٌمهوإًل ؽمٝمحدث َم٣م ًل حُي  ،وايمِمٜمٝمقين لوصمف ايمٔمدو األَمري٘م

 * األفكــــار:

  .( ايمٔمرب ومقهتؿ ضمكم يتحدوا4 ؿمريؼ ايمقضمدة.دم  ( ايمِمٔمقزم٣مت3 .ايمقضمدة ( ايمديـ ضم٧م فمعم  2 .ايمقضمدة وأمهٝمتٜم٣مك  ( َمٔمٛم1

  .( اخل٣ممت٥م8        .( شمامر ايمقضمدة وٞمت٣مئجٜم٣م7       .( شمروات ايمٔمرب6    .ٝم٥م اظمُمؼمىم٥م( ايمًقق ايمٔمرزم5

 اظمقوــــــقع

 أمل ئمٙمٚمقا ومقل اهلل ؟!ًل ؿَ ـويمِ  !يمق سمقضمد ايمٔمرب .. آه ؟أمل ئمٙمٚمقا أن يد اهلل َمع اجلامفم٥م ؟!ًل ؿَ ـويمِ  !َم٣م أمجؾ أن يتحد ايمٔمرب 

هم٣ميمقضمدة أَمؾ ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م واإلؽمالَمٝم٥م َمٛمذ  [.113: آل فمٚمران] .ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ ژ

ٹ  :األفمداء وحتٗمٝمؼ األهداف ايمقؽمٝمٙم٥م ايمقضمٝمدة اآلن يمٙمٛمٌم فمعم   لهمٜم :ورضورة زمممي٥م ،اآلن همريّم٥م ذفمٝم٥م لوه ،ايمٗمديؿ

أن ي٘مقن هٛم٣مك صٔمقزم٣مت أَم٣مم هذه ايمقضمدة ل وَمـ ايمْمٌٝمٔم [.46: األٞمٖم٣مل] .ژٻ ٻ  پ  پ  پٹ ژ 
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وٞمًٝم٣من ضمٗمقق  ،وافمتزاز ىمؾ دويم٥م زمٛمٖمًٜم٣م ،وووع همٝمٜم٣م زمذور ايمٖمروم٥م واخلالف ،ؿ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥مًّ ومايمذي  زم٤ًٌم اًلؽمتٔمامر

.ايمدول األطمر  ى 

 ِمٌح ايمقؿمـ ايمٔمريبايمقضمدة ايمٔمرزمٝم٥م اإلؽمالَمٝم٥م أن يُ ك  ويمٝمس َمٔمٛم ،زمد َمـ زمذل ايم٘مثغم َمـ اجلٜمقد َمـ أصمؾ حتٗمٝمؼ هذه ايمقضمدة وًل

 َد ضم  قِ ىم :وَمقاومػ واضمدة ،ويم٘مـ ي٘مقن هٛم٣مك آراء واضمدة ّي٣م:ورهمٜمذا يمٝمس رض ،زمرئ٣مؽم٥م واضمدة ةىمٙمف دويم٥م واضمد
 :اًلومتِم٣مددم  ةٍ

 .ونمغمه٣م.. . ايمٛم٣مضمٝم٥م ايمًٝم٣مؽمٝم٥م وايمٔمٙمٚمٝم٥مدم  ووضمدة ،ايمًقق ايمٔمرزمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م ِؼ ٙم  زمَخ 

ٹ  :ٔمراقهمٙمًْمكم وايم :َمثؾ :أراوٝمٜم٣م ٥مَم٣ًمفمدة ايمدول اظمحتٙم٥م واظمٕمتِمٌدم  األومؾ زمد َمـ سمٖمٔمٝمؾ دور اجل٣مَمٔم٥م ايمٔمرزمٝم٥م فمعم   وًل

هم٣ميمقضمدة وايمتٔم٣مون زمكم ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م  [.2: اظم٣مئدة] .ژەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئژ  ٹ 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ     ۆ  ۆ   ۇ   ژ  ٹ ٹ ل:واألَمري٘م ايمٔمدو ايمِمٜمٝمقين َمـ أهؿ َمٗمقَم٣مت ايمٛمٌم فمعم  

وم٣مل  :ع َمٛمف فمّمقٛمزواضمد ًل يِمح أن يُ  هم٣مألَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م صمًٌد  [.61: األٞمٖم٣مل] .ژۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې

 زم٣ميمًٜمر اجلًد ؽم٣مئر يمفك  سمدافم فمّمق َمٛمفك  اؾمت٘م إذا اجلًد َمثؾ وسمٔم٣مؿمٖمٜمؿهؿ وسمرامحٜمؿ سمقادّ دم  َمثؾ اظم٠مَمٛمكم)) :ملسو هيلع هللا ىلصرؽمقل اهلل 

هل٣م ايمِمدر دون  ،ذلًل سمُ  ،زمًل هُت  ،ٕمٙم٤مفمريٗم٥م ًل سمُ  ٥مأَم :َم٘م٣مٞم٥م األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م َمٛمذ ايمٗمديؿ لهمٜمذه ه )صححف األيم٣ٌمين(. (.(واحلٚمك  

  :(ؽمامفمٝمؾإحمٚمقد ضمًـ )وم٣مل  .كمايمٔم٣مظم

 ىمؾ ؽمامءدم  ؾمٚمًؽ يواٞممم *** زم٣ميمّمٝم٣مء قدمايمممق ؿمُ  ي٣م ؽمامءَ 

 ــقر األٞمٌٝم٣مءاحلؼ وٞمــــى  هبد *** ــفــأي٣مَمــ يريف واذىمــرذىمّ 

وسمٔم٣ميمقا  ،يميورة٣م َمـ ايمقاومع زم٣م٣م وَمٔمٙمقَمً ا واصمًٌ مت٣مَمٜم٣م أَمرً إدم  لوومد أصٌح ايمًٔم ،ايمًقق ايمٔمرزمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م إلم  ى  وٞمٔمقد َمرة أطمر

 .ايمٔم٣ممل اظمتٗمدم َمـ ضمقيمٛم٣م ىمٝمػ يتحد ويتجٚمع رنمؿ َم٣م زمٝمٛمف َمـ همقارق واطمتالهم٣مت ٞمٛمٓمر ٞمٓمرات هئم٥م إلم   ـ أي٣م ايم٣ًمدةـ زمٛم٣م 

 (ايمٝمقرو) لوصدرت هل٣م فمٚمٙم٥م َمقضمدة ه ،(زمٝم٥م اظمُمؼمىم٥موايمًقق األور)ك  ٚمع أىمثر َمـ مخس فمممة دويم٥م حت٦م َمًٚمتزم٣م جتوأوردم 

 .ايمٔمرزمٝم٥م اظمُمؼمىم٥م أومدم َمٛمٜم٣م زم٘مثغم رنمؿ أن هم٘مرة ايمًقق

 ،(ايم٘مقَم٤م)آطمر يمدول صمٛمقب ذق أهمريٗمٝم٣م  يؾ اومتِم٣مدوسم٘متّ  ،(آؽمٝم٣من)ك  ًٚمآطمر يُ  يؾ اومتِم٣مدصمٛمقب ذق آؽمٝم٣م سم٘متّ  ودم

دم  اشمٛمتكم وفممميـ دويم٥م سمٗمعأىمثر َمـ يّمؿ  ًل ٞمتجٚمع وايمقؿمـ ايمٔمريب ذاوظم٣م !؟همٙمامذا ًل ٞمتحد .أَمري٘م٣م اجلٛمقزمٝم٥مدم  (َمغم)وؽمقق 

وٞمٚمٙمؽ َم٣م ًل يٚمٙم٘مف نمغمٞم٣م َمـ اظم٣ًمضم٣مت ايمزرافمٝم٥م واظمقاد  ،مم٣م ئمْمٝمف اظم٘م٣مٞم٥م ايمتج٣مري٥م واحلرزمٝم٥م !؟اخلٙمٝم٨م َمقومع همريد َمـ اظمحٝمط إلم  

 !؟ضمٗمٝمٗم٥م يتحقل احلٙمؿ إلم  ك  همٚمت ،هذه ايمٌالد حيٙمؿ زمتٙمؽ ايمقضمدةدم  وَمًٙمؿ هم٘مؾ فمريب ل:اخل٣مم وايمٌؼمول وايمٕم٣مز ايمْمٌٝمٔم

 ـ٣مويم٘مـ سم٠مطمذ ايمدٞمٝم٣م نمالزمـ *** لٛموَم٣م ٞمٝمــؾ اظمْم٣ميم٤م زم٣ميمتٚم

 إذا اإلومدام ىم٣من هلؿ رىم٣مب *** ومقم َمٛم٣مٌل  فمعم   وَم٣م اؽمتٔمٍم  
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 ـ اىشثاب ٗاىؼَو5

 ٞمت٣مج وايمتٗمدماإلدم  دور فمٓمٝمؿ ؿوهل ،ايمُم٣ٌمب أؽم٣مس ايمٛمٜمّم٥م. 

 * األفكــــار:

 .( ٞمامذج َمـ ايمُم٣ٌمب ايمٛم٣مصمح3                                .( اهتامم ايمديـ زم٣ميمُم٣ٌمب2                  .( أمهٝم٥م ايمُم٣ٌمب يم٘مؾ أَم٥م1

  .( اخل٣ممت٥م6      .ٞمت٣مج وايمتٗمدمزي٣مدة اإلدم  ( دور ايمُم٣ٌمب5            .اًلهتامم زم٣ميمُم٣ٌمبدم  ( دورٞم٣م4

 اظمقوــــــقع

 ج٣مهدوصمٝمُمف اظم ي،ه ايمٗمقُد وؽم٣مفمِ  ،وومٙم٤م ايمقؿمـ ايمٛم٣مزمض ،وفمِم٤م األَم٥م وروضمٜم٣م ،ايمُم٣ٌمب هؿ أؽم٣مس ايمٛمٜمّم٥م وايمتٗمدم، 

 إلم   .. ٞمٔمؿ :ايمُم٣ٌمب تٛمٓمر إلم  ؽمًل ؾمؽ أٞمؽ  ؟!َمـ سمٛمٓمر إلم  ى  رسمُ  همٝم٣م ،م ايمقؿمـ أو سمٟمطمرههم١مذا أردت أن سمٔمرف سمٗمّد  ،وؽمٝمٖمف اظمٜمٛمد

أطمالومٜمؿ دم  اٞمٓمر إيمٝمٜمؿ .ؿم٣ميم٤م أو ؿم٣ميم٥ٌم ،َمٜمٛمدس أو َمٜمٛمدؽم٥م ،ؿمٌٝم٤م أو ؿمٌٝم٥ٌم ،ايمُم٣ٌمب َمٔمٙمؿ أو َمٔمٙمٚم٥م إلم   ،ايمُم٣ٌمب سمٛمٓمر

إًل ك  ٚمَ احلِ  لوَمـ حيٚم !؟ـ زمٔمد همّمؾ اهلل فمٙمٝمٜمؿ ـ إًل ايمُم٣ٌمب َمتٗمدًَم٣م ايمقؿمـ ٔمؾهمٚمـ جي :وىمالَمٜمؿٜمؿ وَمالزمًٜمؿ ٚمِ ٙم  وفمِ 

دم  زم٣مرك اهلل يمٛم٣م ...!؟وَمـ حيرر اظمٗمدؽم٣مت إًل ايمُم٣ٌمب !؟وَمـ يػم وايمديف إًل ايمُم٣ٌمب !؟وَمـ يٛمٌم األَم٥م إًل ايمُم٣ٌمب !؟ايمُم٣ٌمب

وزمر  ،وايم٘مراَم٥م ،وايمرصمقيم٥م ،وايمِمالة ،واألطمالق ،واإليامن ،٣ميم٣ٌمسمٛم٣م زم٣ميمٔمٙمؿهمام أمجؾ أن يتؿ ؿمالزمٛم٣م وؿم .٣مؾم٣ٌمزمٛم٣م وهمتٝم٣مسمٛم٣م مجٝمٔمً 

 ،هتتؿ هبؿ ايمدويم٥م ًل زمد أن وه٠مًلء ايمُم٣ٌمب! وحترير اظمٗمدؽم٣مت ،وؾمئقن األَم٥م ،وومّم٣مي٣م ايمقؿمـ اظمٜمٚم٥م ،وصٙم٥م األرضم٣مم ،ايمقايمديـ

، همٗمد َمدح اهلل أهؾ ٜمؿ اجلقائز واألوؽمٚم٥مٕمدق فمٙمٝموسمُ  ،َم٘م٣مٞم٥م فم٣ميمٝم٥مدم  وسمّمٔمٜمؿ ،وجتٔمٙمٜمؿ وم٣مدة ،أَم٣مىمـ َمرَمقوم٥مدم  وجتٔمٙمٜمؿ

ؾم٣ٌمب َمٌم أن يتؿ زم٣ميمٔمٚمؾ  همٔمعم   [.13: ايم٘مٜمػ]. ژۇ ۆ ۆ  ۈۈ ٴۇ   ژ  ٹ ٹ  :ايم٘مٜمػ

وَم٣م أمجؾ أن  !همام أمجؾ أن ٞمٟمىمؾ َمـ فمٚمؾ أيديٛم٣م ،٣موَمقـمٖمً  ٣مجيً وأن يتؿ زم٣مإلٞمت٣مج وايمٔمٚمؾ إن ىم٣من طمرّ  ،٣مواظمذاىمرة إن ىم٣من ؿم٣ميمًٌ 

 :همٗم٣مل :ؾم٣ٌمب َمٌم (لإزمراهٝمؿ ٞم٣مصم)ىمٝمػ وصػ ايمُم٣مفمر ى  وسمٔم٣ميمقا زمٛم٣م ٞمر !.(َمٌمدم  ٛمعُص )ؾمٔم٣مر  ٞمح٣مهمظ فمعم  

 زم٘مرٞم٣م زم٘مقر ايمْمغم ٞمًتٗمٌؾ ايمٖمجرا *** هم١مٞمٛم٣م ـقنٌ ؾم٣ٌمب إذا ٞم٣مَم٦م فمٝمــ

 ايمٙمٛمٌم يٛمتزع ايمٛمٌم يـ يٕمتدـوَم *** ؾم٣ٌمب ٞمزيمٛم٣م ضمقَم٥م اظمجد ىمٙمٛمـ٣م

 ،وفمرايب ،ىم٣مَمؾك  َمِمْمٖم :كم أَمث٣ملٝمواذىمروا ومِمص ايمقؿمٛم ،ٞم٣مهمٔمكم ٣مٓم٣مَمً فمِ  ىمقٞمقا رصم٣مًًل  ،همٝم٣م أضمٖم٣مد فمٚمرو وطم٣ميمد وصالح ايمديـ

 .هم١من ذيمؽ ؿمريؼ اظمٖمٙمحكم .وٞمجٝم٤م ،وئمٗمقب ،زويؾ :أَمث٣مل :أو ىمقٞمقا فمٙمامء ٞم٣مصمحكم .وهمريد

 :أذٞم٘مؿ زمٚمٗمقيم٥م وم٣مهل٣م فمٙمٝمٛم٣م ايمٕمرب ومدياًم دم  أمهس دفمقين

وومد زمدأت هذه  .(ويٖمٔمٙمقن َم٣م ًل ئمٗمٙمقن ،ٙمقنويٗمقيمقن َم٣م ًل يٖمٔم ،ويٙمًٌقن َم٣م ًل يٛمتجقن ،إن ايمٔمرب يٟمىمٙمقن َم٣م ًل يزرفمقن)

ي يٛم٣مد (لإزمراهٝمؿ ٞم٣مصم)ايمْمٌٝم٤م  ويمٛمًٚمع إلم   ـ، أفمزىمؿ اهلل ـ قا ؽمٙمٌٝمكمٖمُ ٗمِ وًل سمَ  ،هذا ايمتٕمٝمغمدم  همُم٣مرىمقا صم٣مديكم :اظمٗمقيم٥م سمتٕمغم اآلن

 :همٝمٗمقل ،٣مفمٙمٝمٛم٣م مجٝمٔمً 

 ؾم٣ٌمب أيمٖمٛم٣م ايمِمٔم٤م واظمْمٙم٤م ايمقفمرا *** سمٔم٣ميمقا ٞمٗمؾ يمٙمِمٔم٤م أهال هم١مٞمٛمـ٣م
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 اٌم  ايمٔمَ  ؿُ ِِم ـؾ يَ همال ىمــ٣من َمٛم٣م نم٣مهمـــ***  ٣ميمقا همٗمد ضم٣مٞم٦م أَمقر فمٓمٝمٚم٥مسمٔم

 :٣م٘مًٌف احل٤م واًلضمؼمام َم٣م دام ايمٔمٚمؾ ذيٖمً ويُ  ،ص٣مضمٌف اظم٘م٣مٞم٥م زمكم ايمٛم٣مس لئمْمايمذي  وهق ،إن ايمٔمٚمؾ أؽم٣مس احلٝم٣مة وروضمٜم٣م

   ٹ ٹ وومد .((لؽمٗمط َمـ فمٝمٛم . ئمٚمؾًل :هم١مذا ومٝمؾ ل،ايمرصمؾ همٝمٔمجٌٛمى  أر إين)) : وم٣مل أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مبهمٗمد 

 [.15: اظمٙمؽ] .ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

ٞمتٓم٣مر اوإي٣مىمؿ و ،وأصح٣مزمف ملسو هيلع هللا ىلص واختذوا ايمٗمدوة احلًٛم٥م َمـ ٞمٌٝم٘مؿ ،َمت٘مؿ ووؿمٛم٘مؿ زم٣ميمٔمٙمؿ واإليامنىمقٞمقا ومقة ألُ ، ايمُم٣ٌمب لأضم٣ٌمئ

 وايمٛمُم٣مط ،يمف لزمد يم٘مؿ َمـ ايمًٔم همال :ويذه٤م إيمٝمف أضمدٍ  دق زم٣مَب وًل سمٓمٛمقا أن ايمتٖمقق واظمجد وايمٔمٚمؾ ي ،احلؼ ومٌؾ أداء ايمقاصم٤م

 .واهلل َمٔم٘مؿ ويمـ يٌخً٘مؿ أفماميم٘مؿ ،حتِمٝمٙمفدم 

ـّ   ايمِمػما َؼ ٔمَ ٙم  سمَ ك  اظمجد ضمت يمـ سمٌٙمغ *** فآىمٙمُ  ا أٞم٦َم اظمجد شمٚمرً  ًل حتًٌ

 ـ اىسالً اىشاٍو اىؼاده6

   ٚمٝم٥م وايمرطم٣مءاظمزيد َمـ ايمتٛم ىمؾ ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م سمرضم٤م زم٣ميمًالم وسمتْمٙمع إلم.  

 * األفكــــار:

 .اإلهائٝمقم ( ايمٌماع ايمٔمريب4      .( اإلؽمالم ديـ ايمًالم3        .( َمٖمٜمقم ايمًالم وأمهٝمتف2      .( أَمٛمٝم٥م ايمًالم ايمٔم٣مدل1

 .اخل٣ممت٥م (8 .َمًتٗمٌؾ آَمـ ( اجلٚمٝمع يتْمٙمع إلم  7 .( سمرضمٝم٤م ايمُمٔمقب ايمٔمرزمٝم٥م زم٣ميمًالم6  .اظمٛمْمٗم٥مدم  سمٛمُمٝمط ايمًالمدم  ( دور َمٌم5

 اظمقوــــــقع

 ٓمٙمؿ همٝمف دويم٥م ًل سمُ  :فم٣مدل ؽمالم .. ٞمٔمؿ ،ؽمالم ؾم٣مَمؾ فم٣مدل أن ئمؿ ايمٔم٣ممل وايمقؿمـ ايمٔمريبك  ًل ؾمؽ أن اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ىمٙمٜم٣م سمتٚمٛم

أٞمف صم٣مء َمـ أصمؾ ايمًالم وايمٌٛم٣مء  ويٟمطمذ طمغماهت٣م زافماًم  ،وًل يدطمٙمٜم٣م َمًتٔمٚمر يٛمٜم٤م شمرواهت٣م ،ٕمتِم٤م ضمؼ َمـ ضمٗمقومٜم٣مويُ  ،َم٣م

إهنؿ َم٣م صم٣مءوا أروٛم٣م إًل خلغماسمٛم٣م  !؟يمٙمًالم ٣مودافمٝمً  ٣مِمٙمًح ىمٝمػ يِمٌح اظمحتؾ اظمٕمتِم٤م َمُ  !؟هم٘مٝمػ ي٘مقن ذيمؽ !ٔمٚمغموايمت

 فمعم   وايمدٍ  يٟمَمـ ىمّؾ ك  َمت ؟!ؽمالم آَمـ فم٣مدلدم  سمٔمٝمش همٙمًْمكم وايمٔمراق ويمٌٛم٣من وايمًقدان وىمؾ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥مك  همٚمت ،وزمؼمويمٛم٣م

:  رب األٞم٣مم وٞمًٚمع ىمالم ،ؽمالمدم  ي٣م ىمؾ دول ايمٔم٣ممل احلدي٧م ٞمريد أن ٞمٔمٝمش ؟!اظمّم٣مصمعدم  سمْمٚمئـ ايمٛمٖمقسك  َمت ؟!أوًلده

طُمُٙمقنَ  ًَل )) ملسو هيلع هللا ىلص: وٞمًٚمع يمرؽمقل اهلل [.61: األٞمٖم٣مل]. ژی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئژ  َِمٛمُقاك  ضَمتّ  ٛم٥ّمَ اجَل  سَمد   ،سُم٠م 

َِمٛمُقا َوًَل  ٣مزّمقاك  ضَمتّ  سُم٠م    ءٍ َر   فَمعَم   َأُديّمُ٘مؿ   َأَوًَل ، حَتَ
ُتُٚمقهُ  َذاإِ ٌ ُتؿ   هَمَٔمٙم  ٣مزَم ُُمقا !؟حَتَ اَلمَ  َأهم  ًّ ظمجتٚمع ك  همال َمٔمٛم )صحٝمح َمًٙمؿ(. .((زَمٝم ٛمَُ٘مؿ   ايم

.جٛم٥م إًل زمٛممم ايمًالم ايمٔم٣مدليمٙموًل دطمقل  ،وًل وصمقد حل٤م دون أن يٕمٚمر ايمًالم ىمؾ ايمدول !زمال ضم٤م

فمٙمٝمف ك  رزموجي٤م أن يُ  ،ٝمؿ اظمجتٚمع واجت٣مه٣مسمفيٛمٌع َمـ وم َمٔمٝمًم يهق ؽمٙمقك ضمٝمق :ايمًالم ؟همام َمٖمٜمقم ايمًالم :وزمٔمد ذيمؽ ىمٙمف

: ايمٌٗمرة] .ژۓ   ۓ ﮲    ﮳     ژ  ٹ ٹ :ايمًالم ايمٔم٣مدل ؽمالم ىمام ؽمٌؼ دفم٣م إلم  واإل ،األهمراد َمٛمذ ٞمٔمقَم٥م أـم٣مهمرهؿ

أن ايمٔمرب ًل جيٝمدون  وىمؾ ذيمؽ ديمٝمؾ فمعم   ، ذيمؽ همٜمق ايمًالمدم  وًل فمج٤م ،(ايمًالم)يمٛمٖمًف اؽمؿ  واطمت٣مر اهلل  [.218
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ٹ ٹ  ىمام ومد  [.256: ايمٌٗمرة]. ژی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ   ٹ ٹ .واإلىمراه واإلره٣مب ايمٔمٛمػ

 :(حمٚمقد ؾم٣مور رزمٝمع)وَم٣م أمجؾ َم٣م وم٣ميمف ايمُم٣مفمر  [.2: اظم٣مئدة] .ژۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئەئ  وئ  ژ 

 ممًؽ زمٝمد احل٣ًمم لوىمٖم *** المــظمجتٚمع ايمً ٣ميتــــحتٝم

 سمرف فمٙمٝمف أهاب احلامم *** هم١من صمٛمحقا يمًٙمؿ همٜمق ؽمٙمؿ

همٜمام أؽم٣مس  ؟إهائٝمؾ وأَمري٘م٣م :ٞمتخٙمص َمـ هذا ايمداء ايمٔمّم٣مل أًل وهقك  وَمت !؟ٛمزع هذه ايمُمقىم٥م َمـ صمًد األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥مسمُ ك  همٚمت

وضمرب (، ايمث٣مَمـ واألرزمٔمكم) م1948 فم٣مم دم وزمدأت زمذيمؽ إهائٝمؾ َمٛمذ اضمتالل همٙمًْمكم ،اظمٛمْمٗم٥مدم  احلروب وايمٔمدوان

 .م1973 (ايمث٣ميم٧م وايمًٌٔمكم)ضمرب  اوأطمغمً  (،ايم٣ًمزمع وايمًتكمضمرب )و (،ايم٣ًمدس واخلٚمًكم)

هذه دم  أَماًل  :ايمًالم واظم٠ممترات ايمٔم٣مديم٥م دفمق َمٌم إلم  سمهمام َمـ يقم َمـ األي٣مم إًل و ،اظمٛمْمٗم٥مدم  اؽمتٗمرار ايمًالمدم  وظمٌم دور زم٣مرز

وهمجر األَمؾ  (،يقم ايمتحرير)ذيمؽ ايمٝمقم  يٟميت ك  همٚمت !فمٛم٣م زمٌٔمٝمد (ذم ايمُمٝمخ)وَم٣م َم٠ممترات  ،وحت٣مول َمرات وَمرات ،األَمٛمٝم٥م

 .رىم٤م ايمٌٛم٣مء واحلّم٣مرة وايمتٗمدمدم  سمٛمْمٙمؼ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥مك  واحلري٥م ضمت

 زمد أن يًتجٝم٤م ايمٗمدر همال *** أراد احلٝم٣مة ٣مإذا ايمُمٔم٤م يقَمً 

طمقة ئمؿ ايمٔم٣ممل ىمٙمف أُ و ،طم٣مص٥م ايمٖمٗمراء وايمّمٔمٖم٣مء( حيٙمٚمقن يمٝمؾ هن٣مر زمًالم آَمـ سمٔمقد همٝمف األرض ألصح٣مهب٣م)ومجٝمع دول ايمٔم٣ممل 

 :وخمْمئ َمـ يٖمجر ومٛم٣مزمؾ احلروب :زمؾ ضمقار َمـ أصمؾ األهمّمؾ وايمتٗمدم ،ًل ىمراهٝم٥م وًل ضمٗمد وًل ساع :اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م

 ب زم٣محلنة وايمٔمػمةرــــ ؿمقسمف احلر َمَ ـوسمذىم *** وايمذرة ٣مروَخ ـــوايمِم ٣منُ ـــي٣م إٞمً ايمٛم٣مرَ  ّد ـٔمِ سمُ 

ًّ  صقُت  يمٗمد ٞم٣مداك أن سمِمحق  ايمٛم٣مس َم٣م ذاومقا َمـ ايمِم٣مروخ وايمٛمغمان لوي٘مٖم *** ٙمؿ ي٣م إٞم٣ًمنايم

أَم٣م آن يمُم٣ٌمزمٛم٣م أن  !؟يمٙمٔم٣ممل أَم٣م آن يمٙمدول اًلؽمتٔمامري٥م أن سم٘مػ فمـ إره٣مهب٣م واضمتالهل٣م ؟!يمٙمٔم٣ممل أن يًٚمع يمِمقت ايمًالم أَم٣م آنَ 

 .٣مٝمٔمٙمؿ ايمٔم٣ممل ىمٙمف أن ايمٔمٛمػ ًل يقيمد إًل فمٛمٖمً يم  وَ  !؟يٚمحق ايمٔمٛمػ َمـ وم٣مَمقس ضمٝم٣مهتؿ

 يمٝمّمؿ ىمؾ ايمٛم٣مس حت٦م يمقائــــف *** ٝم٣مئفهمجر ايمًالم يُمع َمـ فمٙم

 ٞمٖمح٣مت هذا ايم٘مقن َمـ أصدائف***  صمٔمؾ اإليمف ايمًٙمؿ َمـ أؽمامئف
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 ـ ذؼَٞش اىصحشاء7

 )سْٞاء ٗاى٘ادٛ اىجذٝذ(

 همامذا يٖمٔمؾ اظمٌميقن إًل أن ئمٚمروا ايمِمحراء وهذه أَمٛمٝم٥م اجلٚمٝمع ،زم٣ميمً٘م٣من يو٣مق ايمقاد. 

 * األفكــــار:

 .زمٛم٣مء اظمدن ايمٔمٚمراٞمٝم٥مدم  ( ايمتخْمٝمط ايمًٙمٝمؿ3 ؟سمٔمٚمغم ايمِمحراء ٣م إلم  ( هؾ ٞمحت٣مج ضمٗمّ 2 .غم ايمِمحراءسمٔمٚمدم  ( أَمٛمٝم٥م اجلٚمٝمع1

.اجلديد فمـ ؿمريؼ سمقؾم٘م ي( سمٔمٚمغم ايمقاد5 .( سمٔمٚمغم ؽمٝمٛم٣مء فمـ ؿمريؼ سمرفم٥م ايمًالم4   .حتٗمٝمؼ هذه األَم٣ميندم  ( األَمؾ6 ك 

 .٥م( اخل٣ممت8    ؟واظمُم٣مريع ( َم٣مذا حيدث يمق ٞمجح٦م هذه األَم٣مين7

 اظمقوــــــقع

 طمروج اظمٌميكم َمـ ايممميط األطمي اظمٚمتد وهق  ،زمٛم٣مء اظمدن ايمٔمٚمراٞمٝم٥م ،سمٔمٚمغم ايمِمحراء :ايمٔمٓمٝمٚم٥م آه يمق حتٗمٗم٦م سمٙمؽ األَم٣مين

 :ويم٘مـ ٞمريد اظمزيد طم٣مص٥م زمٔمد ومقل أَمغم ايمُمٔمراء :أرض ايمقاومع مجٝمٙم٥م زمدأت سمتحٗمؼ فمعم   ىمؾ هذه أَم٣مين .ايمٛمٝمؾ يواد

 ويم٘مـ سم٠مطمذ ايمدٞمٝم٣م نمالزم٣م *** لٚمٛماظمْم٣ميم٤م زم٣ميمت وَم٣م ٞمٝمُؾ 

همٗمط َمـ َم٣ًمضم٥م َمٌم يمٖمزع وضمزن وومرر أن  (اظم٣مئ٥مدم  مخ٥ًم)٪  5دم  أٞمف ئمٝمش ويدرس وئمٚمؾ وي٘مػم يؿ ايمُم٣ٌمب اظمٌمهمٙمق فمٙمِ 

وَمع ايمتخْمٝمط ايمٛم٣مصمح واًلهتامم  ،(اظم٣مئ٥مدم  كممخ٥ًم وسمًٔم)٪ َمـ َم٣ًمضم٥م َمٌم  95 وصٙم٦م إلم  ايمتل  ئمٚمر ايمِمحراء ايمقاؽمٔم٥م

 :ذيمؽ زم٣مظممموفمكم ايمٔمٓمٝمٚمكم ويٟميت ،٪ َمـ اظم٣ًمضم٥م ايمٔم٣مَم٥م 25 وهق وصقل اظم٣ًمضم٥م اظمًتٕمٙم٥م إلم   :٣مؤم٦م َمٌم هدهمً ايمٖمٔم٣مل و

أًل ٞمٔمٚمر هذا ايم٘مٛمز  !؟هم٘مٝمػ ٞمؼمىمٜم٣م دون هم٣مئدة ،األم احلٛمقن َمٌم فم٣مدت إلم  ايمتل  ؽمٝمٛم٣مء .. ٞمٔمؿ :سمٔمٚمغم ؽمٝمٛم٣مء :اظممموع األول

 ،يٕمرؽمٜم٣مك  ضمت سمٗمقم أًل اؽمتْم٣مع هم١من ،همًٝمٙم٥م أضمدىمؿ يد ودم ايم٣ًمفم٥م ٣مَم٦موم إن)) :ملسو هيلع هللا ىلصوٞمحـ ٞمٔمٙمؿ ومقل ايمرؽمقل  !؟ايمثٚمكم

 .(يرصمق ايمٛمٝمؾ أن يٕمٚمر ايمِمحراء زمامئف وطمغماسمف) :لووم٣مل حمٚمد ايمتٜم٣مَم )صححف األيم٣ٌمين(. (.(همٙمٝمٕمرؽمٜم٣م

 ر احلٝم٣مة زمخٝمـــؾـَم٣م أٞم٦م ي٣م ؽم *** ــــ٣م ي٣م ٞمٝمؾؿمػ زم٣ميمرَمـ٣مل وأضمٝمٜمــ

 ٣م همقومٜم٣م ايمتٗمٌٝمـــــؾئٌم٧م َمقاسمً  ***ايمذي فمعم  ر هب٣م ايمٗمٌؾ ايمٔمذاب ـواٞمث

 ٞمٌت٦م ضمٝم٣مة ايمٛم٣مس ضمٝم٧م سمًٝمؾ *** أصمراك رزمؽ زم٣محلٝمـــــ٣مة وؿم٣مظمـــ٣م

سمٛمٗمؾ َم٣مء ايمٛمٝمؾ ألول َمرة فمػم ايمتل  أرض ؽمٝمٛم٣مء زمزرافم٥م ٞمِمػ َمٙمٝمقن همدان فمـ ؿمريؼ سمرفم٥م ايمًالمفمعم  وه٘مذا سمتقاصؾ اجلٜمقد 

وًل ؾمؽ أن هذه ايمثقرة ايمزرافمٝم٥م  م،1997ؽمٝمٛم٣مء فم٣مم إلم   وسمدهمٗم٦م اظمٝم٣مهوسمؿ ذيمؽ  ،متر َمـ حت٦م ومٛم٣مة ايمًقيسى  أرزمٔم٥م أٞمٖم٣مق ىمػم

 .ؽمٝمتٌٔمٜم٣م شمروة اومتِم٣مدي٥م وفمٚمراٞمٝم٥م

 :ـ زم١مذن اهلل ـ ايمِمحراء وئمٚمره٣م لٝمحُي  يصمٛمقب ايمقاددم  ىمٌغمومررت ايمدويم٥م إٞمُم٣مء َممموع  ي:سمٔمٚمغم صمٛمقب ايمقاد :اظممموع ايمث٣مين

(سمقؾم٘م) همٗمررت ضمٖمر ومٛم٣مة  :صمٛم٥م طمياءإلم   همتُمؼ ايمِمحراء وحتقهل٣م ، يمتٚمر زم٣ميمقاضم٣متٞم٣مس وسمتجف ؾمامًًل  متتد َمـ زمحغمةايمتل  ك 

ويم٘مٛمٜم٣م  :أرض َمٌمفمعم  زمدأت ختط ؿمريٗمٜم٣م  ىمؾ هذه األَم٣مين [.31: األٞمٌٝم٣مء] .ژں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ    ںژ  ٹ ٹ 
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واألَمؾ  [.31: ايم٘مٜمػ] .ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ں   ژ   ٹ ٹ :ده٘مره وإيامٞمف وؽم٣مفمِ زمٖمِ  يايمُم٣ٌمب ايمٗمقإلم   حتت٣مج

 ،ايمٔم٣ممل ىمٙمففمعم  وسمٖمٝمض زمخغماهت٣م  ،اظمٛمْمٗم٥م ايمٔمرزمٝم٥مدم  لواإلؽمالَم يٞمج٣مح هذيـ اظممموفمكم يمتًتٔمٝمد َمٌم جمده٣م احلّم٣مردم  ىمٌغم

 .َمٌم لوهذه ه

 يومقافمد اظمجد وضمد لىمٝمػ أزمٛم *** ـــ٣موومػ اخلٙمؼ يٛمٓمرون مجٝمٔمً 

 يدايم٘مالم فمٛمد ايمتحــــ ىمٖمقين *** ؽم٣ميمػ ايمدهردم  وزمٛم٣مة األهرام

تجف ٛمَم٣م ٞمُ  همٜمؾ سمٔمٙمؿ أن .ٞمًتْمٝمع أن ٞمٚمٙمؽ ؿمٔم٣مَمٛم٣م وًل ٞمًتقرده َمـ اخل٣مرجضمتك   لىمؾ ذيمؽ ايمًٔم !؟وراء ذيمؽ ىمٙمفك  همٙمامذا ٞمًٔم

وراء ذيمؽ احلٙمؿ ايم٘مٌغم ألٞمٛم٣م ٞمٔمٙمؿ ك  ٞمًٔم !؟األؽمٌقع َمـ اخل٣مرج لوٞمًتقرد زم٣موم ،األؽمٌقعدم  َمـ ؿمٔم٣مم ًل ي٘م٣مد ي٘مٖمٝمٛم٣م إًل يقَمكم

 6 ـ ايمٔم٣مذ َمـ رَمّم٣من)سمٙمؽ اظممموفم٣مت ايمٔمٚمراٞمٝم٥م واظمدن اجلديدة  لهمٖم .( يٚمٙمؽ ومراره وًل ضمريتفَمـ ًل يٚمٙمؽ ؿمٔم٣مَمف ًل) :أٞمف

إهن٣م  .. ٞمٔمؿ !؟وىمؿ َمدرؽم٥م ،وىمؿ َمِمٛمع أومٝمؿ همٝمٜم٣م ؟!ىمؿ فم٣مَمؾ ؽمٝمٔمٚمؾ همٝمٜم٣م .تًع يمٙمجٚمٝمعَمُ  (...ايمٔم٣مَمري٥م ـ ايم٣ًمدات ـ أىمتقزمر

 .احلٝم٣مة اظممموم٥م

 .يممق همجر ايمتٗمدمضمتك   زمٛم٣مء زمٙمده زمٔمزيٚم٥م وإطمالصدم  ي٣ًمهؿ خمٙمصٍ  يٍ وفم٣مش ىمؾ َمٌم ،فم٣مؾم٦م َمٌم فمزيزة ومقي٥م

 ؾم٣ٌمب أيمٖمٛم٣م ايمِمٔم٤م واظمْمٙم٤م ايمقفمرا ***  هم١مٞمٛمـ٣مسمٔم٣ميمقا ٞمٗمؾ يمٙمِمٔم٤م أهاًل 

 اٌم  ايمٔمَ  ؿُ ِِم ــؾ يَ همال ىمــ٣من َمٛم٣م نم٣مهمــ***  سمٔم٣ميمقا همٗمد ضم٣مٞم٦م أَمقر فمٓمٝمٚم٥م

 ـ اىسٞاحح8

 مج٣مل زمٙمدٞم٣مفمعم  ٝمٜم٣م وهمٝمج٤م أن ٞمح٣مهمظ فمٙم ل،يمٙمدطمؾ ايمٗمقَم ايمًٝم٣مضم٥م َمِمدر أؽم٣مد. 

 * األفكــــار:

  .( همقائد ايمًٝم٣مضم٥م4               .( اظمزارات اظمٌمي٥م3                   .( َمٌم زمٙمد اآلشم٣مر2                .( َمٌم َمٜمد احلّم٣مرة1

  .( اخل٣ممت٥م7       .( ىمٝمػ ٞمزيد َمـ ايمًٝم٣مضم٥م6                       .( أٞمقاع ايمًٝم٣مضم٥م5

 ــقعاظمقوــــ

 وأرض اخلغم  ،وٞمٌع ايمثٗم٣مهم٥م ،همٟمٞم٦م َمٜمد احلّم٣مرة !٣مَم٣م أمجٙمؽ ؾمٔمًٌ  !٣م! َم٣م أمجٙمؽ أرًو َمٌم! َم٣م أمجٙمؽ ٞمٝماًل  َم٣م أمجٙمؽ ي٣م

أروؽ ىمثغم َمـ فمعم  وفم٣مش  ،ضمّم٣مرات ىمثغمة ِت د  ٜمِ ؾَم  ،اَمألت ايمدٞمٝم٣م هداي٥م وضمّم٣مرة وٞمقرً  ـ اسمؽقَ طَم زمكم أَ ـ هم١مٞمؽ  :وايمػمىم٥م

 :حلّم٣مرات َمٛمذ ومديؿ ايمزَم٣منهمٚمٌم َمٜمد ايمدي٣مٞم٣مت وا :األٞمٌٝم٣مء

 لصٚمٝمؿ ايمٗمٙم٤م ٞم٣مَمدم  وضمٌؽ *** لأضمٌؽ َمٌم َمـ أفمامق ومٙمٌ

واحلّم٣مرة  ،احلّم٣مرة ايمٗمٌْمٝم٥مو ،ٌمي٥م ايمٗمديٚم٥مظماحلّم٣مرة ا :٣م دويم٥م ؾمٜمدت احلّم٣مرات ايمت٣ميمٝم٥م أو ضمديثً ٞم٣م ومدياًم همٜمؾ ؾم٣مهد  

وَم٣م حيٝمط زمف َمـ ضمدائؼ  ،وٞمٝمؾ مجٝمؾ رائع ،طمالزم٥مزمام همٝمٜم٣م َمـ َمٛم٣مـمر  :أروفدم  همٚمٌم ه٥ٌم اهلل !؟واحلّم٣مرة احلديث٥م ،اإلؽمالَمٝم٥م

 .سوًل زمرد وم٣مر ،وم٣مئظًل ضمر  ،إيمٝمٜم٣م ايمًٝم٣مح جلقه٣م اظمٔمتدل وَمٛم٣مطمٜم٣م ايمِم٣مدم ويٟميت ،وزم٣ًمسمكم همٝمح٣مء ،نمٛم٣مء
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 فمٝمقن ايمري٣مض وطمٙمج٣مهن٣م *** همٚمٌم ايمري٣مض وؽمقداهن٣م

 ري٣مهن٣مــوريد احلٝمـــ٣مة وؾم *** ـ٣مء ويم٘مٛمفوَم٣م هـــــق َمـ

ٖمف اظمٌميقن سمُمٜمد زمٔمٓمٚم٥م األصمداد وَم٣م طمٙمّ  :هم٦م َمٌم َمـ ايمداطمؾ واخل٣مرجّذ  ـ َمثٙمٜم٣م ايمت٣مريُخ  رَ مل يَ ـ فمٓمٝمٚم٥م  اىمام أن زمٚمٌم آشم٣مرً 

 ،وَم٣م ؿمريؼ ايم٘م٣ٌمش يٛم٣ًمه ايمت٣مريخ ،وَم٣م األهراَم٣مت وأزمق اهلقل فمٛم٣م زمٌٔمٝمد ،همٛمقن ايمٔمامرة واهلٛمدؽم٥م وايمٛمح٦م وايمتِمقيردم  ايمٗمدَم٣مء

ايمًٝم٣مضم٥م  ودم ،سمٖمتح أضمّم٣مهن٣م يمزواره٣م ،ألن َمٌم ىمريٚم٥م :همرضم٥م وهبج٥مدم  َمٌمإلم   قنًلف ايمًٝم٣مح يٟمسمآى  همال فمج٤م فمٛمدَم٣م ٞمر

ى  ًل يرايمذي  وسمٌكم أطمالومٛم٣م وومّم٣مي٣مٞم٣م يمٙمٕمرب ،ايمٔم٣مملإلم   ىمام أهن٣م سمٔم٘مس ضمّم٣مرسمٛم٣م ،لايمدطمؾ ايمٗمقَم لسمٛمٚم لهمٜم ،همقائد َم٣ميمٝم٥م فمٓمٝمٚم٥م

 ،إيمٝمٛم٣م ءزهمال يٓمٜمروا زمٚمٓم٣مهر خمٙم٥م سمُ  ،ت اظمٌميكم وديٛمٜمؿايمًٝم٣مح أن حيؼمَمقا فم٣مدافمعم  ويم٘مـ  :ايمٔمرب إًل ايمقصمف اإلره٣ميبدم 

 .ٕمغم َمـ أطمالق ؾم٣ٌمزمٛم٣موسمُ 

٣ًٌم ـ ٣مصمٛمٝمف ؽمٛمقيّ  (انَمٙمٝم٣مر) سمٔمٙمؿ أن دطمؾ َمٌم َمـ ايمًٝم٣مضم٥م همٜمؾ ضمديٗم٥م همٝمٙم٥م )وَمزاراهت٣م ايمٖم٣مطمرة  ،همٚمٌم زمآشم٣مره٣م ايمٛم٣مدرة :ـ سمٗمري

 ايمًٝم٣مح يٟميت ـ ونمغمه٣مـ يمتٙمؽ األؽم٣ٌمب  .ٌٜم٣م ايم٘مريؿ اظمّمٝم٣مفوؾمٔم ،وطميهت٣م اظمٚمتدة ،وٞمٝمٙمٜم٣م ايمًٙمًٌٝمؾ ايمٔمذب ،(اظمٙمقك يوواد

:ألنمراض ؽمٝم٣مضمٝم٥م أطمر ٣م َمـ يٟميتهمٚمٛمٜمؿ أيًّم  :ذيمؽدم  وًل فمج٤م ،َمٌمإلم   وؽمٝم٣مضم٥م  ،وؽمٝم٣مضم٥م ايمٔمالج ،ؽمٝم٣مضم٥م ايمؼمهمٝمف :َمثؾ ى 

 .ثٗم٣مهم٥م .. ونمغمه٣مايم

زمالدٞم٣م أن هنتؿ زم٣مآلشم٣مر اظمٌمي٥م دم  َمـ ايمًٝم٣مضم٥م ومم٣م يزيد ،ٙمٚمًٙمٚمكم َمـ ىمؾ أٞمح٣مء ايمٔم٣ممليمهم٣مألزهر ايممميػ يٖمتح أزمقازمف يمٙمٔمرب و

،وأن هنتؿ زم٣ميمٖمٛم٣مدق ايمٔم٣ميمٝم٥م اظمًتق ،ٔمرف ايمًٝم٣محٛمٌف وسمُ سمُ  ىمؾ َم٘م٣من ؾم٣مراٍت دم  وأن ٞمجٔمؾ ،واإلؽمالَمٝم٥م  ،وايمْمرق اظمٚمٜمدة ى 

األَمقر ايمًٌٝمْم٥م وزمتٙمؽ  .هم٣ميمًٝم٣مضم٥م صٛم٣مفم٥م زمال دطم٣من ،هم٘مؾ ذيمؽ جيذب ايمًٝم٣مح :واظمٔم٣مَمٙم٥م ايم٘مريٚم٥م يمٙمًٝم٣مح ،واظمقاصالت اظمرحي٥م

  :لؾمقومأمحد وم٣مل  .يمغموا سم٣مريخ َمٌم وضمّم٣مرهت٣م وؿمٌٝمٔمتٜم٣م ـ: إن ؾم٣مء اهلل ـ َمـ ايمًٝم٣مضم٥م اٞمّمٚمـ َمزيًد 

 يايم٣ٌمر عِ ٛم  ُص  زمديعَ  ريَؽ أُ ضمتك   *** يـ٣مرـسمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م ومػ زمٛم٣م ي٣م ؽم

 ٣مراآليـــ٣مت واآلشمـــ روائعيمـ *** األرض ضمقيمؽ وايمًامء اهتزت

 ـ اىْظافح ٗاىْظا9ً

 ــــار:* األفك

  .( ايمدويم٥م هتتؿ زم٣ميمٛمٓم٣مهم٥م4            .ايمٛمٓم٣مهم٥مإلم   ( ايمديـ يدفمق3              .( ايمٛمٓم٣مهم٥م َمـ اإليامن2            .ايمٛمٓم٣مهم٥مك  ( َمٔمٛم1

  .( اخل٣ممت٥م8     .( أمهٝم٥م ايمٛمٓم٣مم7            .( واصمٌٛم٣م ٞمحق ايمٛمٓم٣مهم٥م6        .ايمٖمرد واظمجتٚمعفمعم  ( أشمر ايمٛمٓم٣مهم٥م 5

 ـــــقعاظمقوـ

 همٛمٓم٣مهم٥م  :٣م٣م وطم٣مرصمٝمّ ٣م داطمٙمٝمّ ا ٞمٓمٝمٖمً ىمؾ إٞم٣ًمن أن ي٘مقن ؿم٣مهرً ك  يتٚمٛمو ،زمف ايمٔمكم رّ ٗمِ وسمُ  ،سمًؼميح يمف ايمٛمٖمس ،مجٝمؾك  ايمٛمٓم٣مهم٥م َمٔمٛم

زم٣ميمقوقء واًلنمت٣ًمل  ـ: اجلًد ي:أـ وؿمٜم٣مرة اخل٣مرج  .وؿمٜم٣مرة ايمٗمٙم٤م َمـ احلٗمد وايمٕمؾ وايم٘مراهٝم٥م ،زم٣مإليامن زم٣مهلل :ايمداطمؾ

ايمٛمٓم٣مهم٥م ايمداطمٙمٝم٥م إلم   وايمديـ يدفمق .واهلل مجٝمؾ حي٤م اجلامل وٞمٓمٝمػ حي٤م ايمٛمٓم٣مهم٥م ،ألن ايمٛمٓم٣مهم٥م َمـ اإليامن :ٜمروايمٔمٛم٣مي٥م زم٣مظمٓم
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٣مؽَمُدوا ًَل )) :ملسو هيلع هللا ىلصهمٗم٣مل  :همٛمٜم٣مٞم٣م فمـ احلٗمد واحلًد وايم٘مراهٝم٥م :واخل٣مرصمٝم٥م ٣ٌَمنَمُّمقا َوًَل  ،حَتَ ٣ٌَمدَ  َوىُمقُٞمقا ،سَمَٗم٣مؿَمُٔمقا َوًَل  ،سَم  اهللِ فِم

َقاًٞم٣م  [.11: احلمم] .ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿژ  :ـ دم ايمٗمرآن ـ وَمـ دفم٣مء ايمِم٣محلكم َمًٙمؿ(. )صحٝمح (.(إطِم 

 ملسو هيلع هللا ىلصوسمٔمٙمٚمٛم٣م َمـ ايمرؽمقل  ،يمتحٗمٝمؼ ايمٛمٓم٣مهم٥م وهق أؽمٙمقب فمٚمقم ،ٔمؾ يمٛم٣م ايمقوقء مخس َمراتصُم  : همٗمد(اجلًد)وؿمٜم٣مرة اخل٣مرج 

ڭ  ۇ  ۇ ۆ     ژ    ٹ ٹ : شمٝم٣مزمفهمٔمٙمٝمف اًلنمت٣ًمل وسمْمٜمغم :وإذا أص٣مب اظمًٙمؿ صمٛم٣مزم٥م ،ًقاك يمٛمٓم٣مهم٥م ايمٖمؿاؽمتٔمامل اظم

ٻ  ژ  ٹ ٹ : اظمًجد أو اظمدرؽم٥مإلم   ايمذه٣مبومٌؾ ويًتح٤م اًلؽمتحامم وايمزيٛم٥م ومٌؾ ايمِمالة  [.4،5:اظمدشمر] .ژۆ

٤ًٌم ذيمؽ ومٌؾ ايمِمالة أو يُ ايمذي  وايمْمٔم٣مم ،فمـ ايمروائح ايم٘مري٥م ملسو هيلع هللا ىلصوهن٣مٞم٣م ايمرؽمقل  [.31: األفمراف] .ژٻ  پ  پ     پ

 )صحٝمح ايمٌخ٣مري(. ((.َمـ أىمؾ ايمثقم أو ايمٌِمؾ َمـ اجلقع أو نمغمه همال يٗمرزمـ َمًجدٞم٣م)) :(ِمؾ وايمثقمايمٌ)فمـ  ملسو هيلع هللا ىلص همٗم٣مل :ايمتٔمٙمؿ

اظمدارس دم ) ىمؾ َم٘م٣مندم  همت٘مثر َمـ صٛم٣مديؼ ايمٗمامَم٥م :همٛمجد ايمدويم٥م هتتؿ زمذيمؽ ،اظمجتٚمعدم  زمد َمـ هذه ايمٙمٚم٣ًمت اجلاميمٝم٥م همال

زم٣ميمٗمامَم٥م وايمقرق  لوأًل ٞمرَم ،فمـ ىمؾ َم٣م يٙمقث ايمٌٝمئ٥م وأن ٞمتخعم   ،٥مزم٣ميمٛمٓم٣مهم زمد أن ٞمتحعم   همال (،ونمغمه٣م ي ..وايمُمقارع وايمٛمقاد

وهٛم٣مك َم٠مؽم٣ًمت َمًئقيم٥م فمـ  .اظم٘م٣من أهمّمؾ مم٣م ىم٣من كَ ر  ألن َمـ فمالَم٣مت اإليامن سمَ  :َم٘م٣من أيدم  واتار ايمٖم٣مىمٜم٥م واخليقوومُم

 تٙمؽ اظم٠مؽم٣ًمتل يمٝمٛمٌٕمهم .(د وىمٛم٣مئسَم٣ًمصم)ور ايمٔم٣ٌمدة ودُ  ،فمالمووؽم٣مئؾ اإل ،واظمدرؽم٥م ،األهة :لهو :ايمٛمٓم٣مهم٥مفمعم  سمرزمٝم٥م ايمٖمرد 

: األٞمٌٝم٣مء] .ژں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ      ں   ژ  ٹ ٹ  :اظم٣مء َمـ ايمتٙمقثفمعم  واحلٖم٣مظ  ،اظمجتٚمعدم  أن سمٛممم ومٝمٚم٥م ايمٛمٓم٣مهم٥م

 :مج٣مل ايمْمٌٝمٔم٥مدم  لووم٣مل ؾمقوم [.31

 يايم٣ٌمر عِ ٛم  ُص  ريؽ زمديعَ أُ ضمتك   *** يسمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م ومػ زمٛم٣م ي٣م ؽم٣مر

صح٥م وصمًد فمعم  احلٖم٣مظ دم  ىمام أن ايمٛمٓم٣مهم٥م هل٣م أشمر واوح ،ظمٌم لذب ايمًٝم٣مح وزي٣مدة ايمدطمؾ ايمٗمقَمصمفمعم  وايمٛمٓم٣مهم٥م سمٔمٚمؾ 

همتٔم٣ميمقا ،  َمٔم٣مذم َمـ األَمراضألن اظمقاؿمـ يِمٌح ؽمٙمٝماًم  :ٞمت٣مجزي٣مدة اإلإلم   يىمام أهن٣م سم٠مد ،اإلٞم٣ًمن َمـ األَمراض واٞمتُم٣مر اجلراشمٝمؿ

 ،َمزاراسمٛم٣م ودم ،وؽم٣مئؾ اظمقاصالت ودم ،وٞمقاديٛم٣م ،وؾمقارفمٛم٣م ،وَمدارؽمٛم٣م ،داطمؾ زمٝمقسمٛم٣م (ايمٛمٓم٣مهم٥م َمـ اإليامن)زمٛم٣م ٞمرهمع ؾمٔم٣مر 

 :ووم٣مل ايمُم٣مفمر )صحٝمح َمًٙمؿ(. (.(ايمّْمُٜمقُر ؾَمْم ُر اإِلياَمنِ )) :ملسو هيلع هللا ىلص يمٗمقل ايمرؽمقل اؽمتج٣مزم٥مً  :ًٌٛم٣مَمٓمٜمرٞم٣م ويمُ دم  وىمذيمؽ ،وحمالسمٛم٣م

 ايمقصمقد مجٝماًل ى   سمرىمـ مجٝماًل 

وىمام أن  .(رواه ايمٌخ٣مري) ((األطمالق ص٣ميمحٔمث٦م ألمتؿ إٞمام زمُ )) :ملسو هيلع هللا ىلصهمٗم٣مل رؽمقل اهلل  :األطمالقفمعم  أسم٣ٌمفمف  وومد صم٣مء اإلؽمالم يمغميب

ضمٝم٣مسمٛم٣م ى  همام أمجؾ أن ٞمر ،اظمجتٚمع همًقف ئًمد اجلٚمٝمعدم  هم١مذا اٞمتممت سمٔم٣ميمٝمؿ اإلؽمالم ،ايمٛمٓم٣مهم٥م َمـ األطمالق هم٘مذيمؽ ايمٛمٓم٣مم

 ،واألَم٣مىمـ ايمٔم٣مَم٥م ه٣مدئ٥م َمٛمٓمٚم٥م ،اصالت ه٣مدئ٥م َمٛمٓمٚم٥موؽم٣مئؾ اظمقو ،اظمدارس ه٣مدئ٥م َمٛمٓمٚم٥مو ،ايمٌٝمقت ه٣مدئ٥م َمٛمٓمٚم٥م !ه٣مدئ٥م َمٛمٓمٚم٥م

 ءاإلٞم٣ًمن يم٘مؾ ر لوئمْم ،وايمِمٕمغم حيؼمم ايم٘مٌغم ،ايمِمٕمغمفمعم   ايم٘مٌغم ٝمٔمْمػهم :ويتٔم٣مَمؾ اجلٚمٝمع زمروح اإلطم٣مء وايمت٣ًمَمح ايم٘مٌغم

 ،٣مألهٙمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗمّ و ،٣مإن يمرزمؽ فمٙمٝمؽ ضمٗمّ )) :زمٝمٛمف وزمكم أيب ايمدرداءك  ومقل ؽمٙمامن ضمٝمٛمام آطم ملسو هيلع هللا ىلصرؽمقل اهلل  رّ ومأهمٗمد  :ضمٗمف
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رسم٤م يمف احلٝم٣مة َمـ سمُ  !ٞمٓم٣مهم٥م وٞمٓم٣ممدم  همام أمجؾ أن ئمٝمش اجلٚمٝمع .)رواه ايمٌخ٣مري( ((ضمٗمف ضمٍؼ  يىمؾ ذ همٟمفمطِ  :٣مويمٛمٖمًؽ فمٙمٝمؽ ضمٗمّ 

 .وهم٣مسمفضمتك   وَمـ َمٝمالده ،ٞمقَمفضمتك   اؽمتٝمٗم٣مـمف

 ـ ّجٞة ٍحف٘ظ11

  واإلؽمالَمٝم٥م ا ظمٌم واألَم٥م ايمٔمرزمٝم٥مًزمج٣مئزة ٞمقزمؾ سمٗمدير (ٞمجٝم٤م حمٖمقظ)صم٣مء همقز. 

 * األفكــــار:

 .اجل٣مئزةفمعم  ( ٞمجٝم٤م حمٖمقظ حيِمؾ 3                .( احل٣مصٙمقن فمٙمٝمٜم٣م َمـ َمٌم2             ؟( َم٣مذا سمٔمرف فمـ صم٣مئزة ٞمقزمؾ1

 .( فمْم٣مء َمٌم ظمحٖمقظ6            .َمقيمده وٞمُمٟمسمف ( ٞمجٝم٤م حمٖمقظ5.  (رؤي٥م ٞمٗمدي٥م)( أفمامل ٞمجٝم٤م حمٖمقظ 4

 .( واصمٌٛم٣م جت٣مه ايمٔمٙمامء واألدزم٣مء8                           ؟( هؾ يٚمقت ايمٔمٓمامء7

 اظمقوــــــقع

 وإن  ،إضم٣ًمٞمفدم  د  زِ ٣م همَ ايمٙمٜمؿ إن ىم٣من حمًٛمً  !ؽمامء اظمجد وايمممفدم  ٣م٣م طمٖم٣مومً ـ رهمٔم٦م اؽمؿ َمٌم فم٣ميمٝمً ي٣م َمَ  ،رمحؽ اهلل ي٣م حمٖمقظ

 .٣م همتج٣موز فمـ ؽمٝمئ٣مسمفىم٣من َمًٝمئً 

ويم٘مٛمف  :ىمٙمٝم٥م اآلداب صم٣مَمٔم٥م ايمٗم٣مهرة ومًؿ ايمٖمٙمًٖم٥مدم  وخترج م(،1911)ايمٗم٣مهرة فم٣مم دم  يمدوُ  (ايمٔمزيز إزمراهٝمؿٞمجٝم٤م حمٖمقظ فمٌد)

 هم٣مجتف ،ٔم٥م ايمٔمٙمؿ واظمٔمرهم٥مهمٗمد سمٖمرغ يمٙمٗمراءة واًلؿمالع وؽَم  !ٞم٣مهمٔم٥م و٣مرةٍ  ّب ورُ  ،وزارة األووم٣مف ؽمٛمقات ؿمقيٙم٥مدم  ٣م ظم٘مت٥ٌمفمٚمؾ أَمٝمٛمً 

زم٘مؾ  ـ ايمٗمِمص ايمْمقيٙم٥م لوهـ وايمرواي٣مت غم وايم٘مثغم َمـ ايمٗمِمص وأيمػ ايم٘مث ،ايمٗمِم٥م ايمروَم٣مٞمًٝم٥م وايمت٣مرخيٝم٥م وايمقاومٔمٝم٥مإلم  

ويِمػ أهٙمٜم٣م  ،زمؾ ٞمجد هذا ايمٖمٛم٣من ايم٘مٌغم واألدي٤م ايمٔمٓمٝمؿ يِمقر ويرؽمؿ صقرة ضمٝم٥م دومٝمٗم٥م َم٠مشمرة ألضمٝم٣مء َمٌم ايمٖمٗمغمة :أٞمقافمٜم٣م

 ـ زمكم ايمٗمٌميـ  ـ اجلديدة  ايمٗم٣مهرة ـزوم٣مق اظمدق ) :هم٘م٣من َمٛمٜم٣م ،جم٣مل األدب وايمٗمِم٥مدم  ومِمِمف ايمقاومٔمٝم٥م سطم٥م وَمٔمٝمُمتٜمؿ همتٟميت

دون ـ رؾمح ايمرصمؾ  وىمؾ هذا ايمٔمْم٣مء ايمقاهمر يمألدب ايمٔمريب ،ونمغمه٣م َمـ ايمرواي٣مت وايمٗمِمص ايمرائٔم٥م ..(ومٌم ايمُمقق ـايمً٘مري٥م 

 :هذا ايمتٖمِمٝمؾدم  ىمؾ ذيمؽ ؟أطمذ حمٖمقظ اجل٣مئزة فمٙمٝمٜم٣مايمتل  وَم٣م ايمرواي٥م ؟وَم٣م اجل٣مئزة ؟همٚمـ ٞمقزمؾ .أن يٟمطمذ صم٣مئزة ٞمقزمؾـ ؾمؽ 

جم٣مل َمـ اظمج٣مًلت ايمٔمٙمٚمٝم٥م وايمديٛمٝم٥م وايمثٗم٣مهمٝم٥م واألدزمٝم٥م هبدف سمٗمدم اإلٞم٣ًمٞمٝم٥م  يأدم  ٛمح ظمـ يتٖمققٞمقزمؾ صم٣مئزة فمٓمٝمٚم٥م مُت همج٣مئزة 

فمـ  رَ ٖمّ ٘مَ همَ  ،أنمراض ايمممدم  اؽمتخدميم٘مـ اطمؼمافمف  :خمؼمع ايمديٛم٣مَمٝم٦م ،َمـ ايمًقيد (يمٖمريد ٞمقزمؾأ)وص٣مضم٤م هذه اجل٣مئزة  ،ورومٝمٜم٣م

 .َمٙمٝمقنإلم   ِمؾ اآلنسمايمتل  زمتٙمؽ اجل٣مئزة ١مهذا اخلْم

دم  وأمحد زويؾ ،جم٣مل األدبدم  ٞمجٝم٤م حمٖمقظو ،جم٣مل ايمًالمدم  حمٚمد أٞمقر ايم٣ًمدات :وهؿ :وضمِمؾ فمٙمٝمٜم٣م َمـ َمٌم ايم٘مثغم

 .وسم٘مريؿ ايمٔم٣ممل ألزمٛم٣مئٜم٣م ،فمٓمٚم٥م َمٌمفمعم  وهذا ديمٝمؾ  .ايمْم٣موم٥م ايمٛمقوي٥مدم ل ا ايمػمدفموأطمغمً  ،ايم٘مٝمٚمٝم٣مء

فم٣مَم٥م وَمٌم طم٣مص٥م زم٘مؾ  همرح زمف ايمٔم٣ممل ايمٔمريب ،اجل٣مئزة يقم فمٓمٝمؿفمعم  ضمِمقيمف  ٝمقم: هم٣م َمع أطمالق ٞمجٝم٤م حمٖمقظوٞمٗمػ أيًّم 

سمقاوع دم  ووم٣مل ،واَمتألت فمٝمٛم٣مه زمدَمقع ايمٖمرح ،ا٣م ؾمديًد وهمرح همرضًم  ،ئ هبذه اجل٣مئزةقصمِ ن حمٖمقظ ذاسمف همُ إ ضمٝم٧م :ؿمقائٖمٜم٣م وأيمقاهن٣م
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وىم٣من هذا اًلطمتٝم٣مر  .(وسمقهمٝمؼ احل٘مٝمؿ ،ضمًكموؿمف  ،فم٣ٌمس حمٚمقد ايمٔمٗم٣مد :أَمث٣مل :ايم٘م٣ٌمر يمٗمد ىم٣من يًتحٗمٜم٣م أؽم٣مسمذيت) :فمٓمٝمؿ

 .٣م فمـ اهت٣مَمٜم٣م زمٚمٔم٣مداة األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥مودهم٣مفمً  ،٣م يمٙمج٣مئزة ٞمٖمًٜم٣مسممميٖمً  :حيِمؾ فمٙمٝمٜم٣م ألول فمريب

هن٣م مل سم٘مـ أهمّمؾ أفمامل إ :ايم٘مثغميـ لوأـمـ أن َمٔم ل اظمتقاوع،رأي ودم .(أوًلد ضم٣مرسمٛم٣م)فمـ رواي٥م  هذه اجل٣مئزةفمعم  وضمِمؾ 

اؿمٙمٌقا  ،ي٣م أزمٛم٣مء ايمٔمٙمامء وايمٔمٓمامء ،همٝم٣م َمٌميقن .ايم٘مثغم وايم٘مثغم مم٣م ىم٣من يًتحؼ فمٙمٝمف صم٣مئزة ٞمقزمؾ َمـ ومٌؾويم٘مٛمف أزمدع  :حمٖمقظ

 ،ٝم٤م زم٣مظمًئقيمكم أن يٖمًحقا ايمْمريؼ يمٙمٔمٙمامءوهُن  .ؿمٙم٤م ايمٔمٙمؿدم  هم٣مصمتٜمدوا ،وطمذوا َم٘م٣مٞم٘مؿ زمكم ايمٛمجقم ل،ايمتٗمدم وايمرومدم  ضمٗم٘مؿ

:همٛمتٗمدم وٞمروم ،قاٌدفمقا وي٘متٌقا وخيؼمفمويٝمئقا هلؿ اظمٛم٣مخ يمٝمُ  جمدهؿ ك  َمٛمٜمؿ يرضمٙمقن ويٌٗم ،ٚمٜمؿ وَم٣م ومدَمقاٙم  هم٣ميمٔمٙمامء زم٣مومقن زمٔمِ  ك 

 .وهم٘مرهؿ

 قاينـــــ٣مئؼ وشمـ٣مة دومـــإن احلٝم ***٥م يمفــرء وم٣مئٙمـــــــدوم٣مت ومٙم٤م اظم

 ر شم٣مينـــ٣من فمٚمٞمًـر يمإلـهم٣ميمذىم *** ره٣مهم٣مضمٖمظ يمٛمٖمًؽ زمٔمد َمقسمؽ ذىم

 ـ اىشٝاضح11

 يمػ زمكم ايمُمٔمقبآوهتذي٤م ايمٛمٖمس وزي٣مدة اإلٞمت٣مج وايمت وسمٛمٚمٝم٥م ايمٔمٗمؾ سمٗمقي٥م اجلًؿدم  يمٙمؼمزمٝم٥م ايمري٣موٝم٥م أشمر همٔم٣مل. 

 * األفكــــار:

 .اجلًؿ ايمًٙمٝمؿدم  ( ايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ3                  .ايمري٣مو٥مإلم   ( ايمديـ يدفمق2                            .( ايمري٣مو٥م يمٕم٥م فم٣مظمٝم٥م1

 .( ايمري٣مو٥م هتذب ايمٛمٖمس6    .( همقز َمٌم زم٘مٟمس األَمؿ األهمريٗمٝم٥م5      .( ايمدويم٥م حت٣مول اًلهتامم زم٣ميمري٣مو٥م4

 .( ٞمامذج َمـ ايمري٣موٝمكم اظمٌميكم9      .يمػ زمكم ايمُمٔمقبآايمتإلم   ي( ايمري٣مو٥م سم٠مد8         .ٞمت٣مج( ايمري٣مو٥م سمزيد اإل7

 اظمقوــــــقع

 ٙمقة اظمذاق جتٛمٝمٜم٣م وشمامر ضُم  ،وومٝمؿ ٞمٌٝمٙم٥م ،فمٓمٝمٚم٥م َمٔم٣منٍ  ..  ايمتٛم٣مهمس ..  األطمالق ..  ايمٗمقة ..  ايمًالم ..  ايمتقاصؾ ..  ايمٛمج٣مح

َم٣م َمـ زمٝم٦م إًل وهمٝمف واضمد  !؟ـ َمٛم٣م ًل يامرس أو يُم٣مهد ايمري٣مو٥مهمٚمَ  .أنمِم٣مهن٣م )اظمرسمٖمٔم٥م( ؾمٔمقب ايمٔم٣ممل َمـ دوضم٥م ايمري٣مو٥م ايم٣ٌمؽمٗم٥م

ألهن٣م جتٚمع  :هذا ايمٔم٣مملدم  ألؽم٣مؽمٝم٥مصمزيرة ايمًالم ا لوه ،هم٣ميمري٣مو٥م يمٕم٥م فم٣مظمٝم٥م زمكم ؾم٣ٌمب ايمٔم٣ممل !أو أىمثر يامرس أو يُم٣مهد ايمري٣مو٥م

همال همرق زمكم صمٛمس  ،وًل سمتٟمشمر ايمري٣مو٥م زم٣مظمٛم٣مزفم٣مت ايمًٝم٣مؽمٝم٥م أو ايمٔمٛمٌمي٥م أو ايمديٛمٝم٥م ،وؽمالم وسمٖم٣مهؿ دّ َمـ ايمدول زمٝمٛمٜمؿ وُ  افمددً 

 َمُم٣مهدة مم٣مرؽم٥م ًلـ ايمري٣مو٥م فمعم  واجلٚمٝمع ئمٙمؿ أن اإلؽمالم حي٧م  .ايمٖمقز دون سمٔمِم٤مفمعم  ٣ميم٘مؾ يت٣ًمزمؼ هم :وصمٛمس أو يمقن ويمقن

 .ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ  ٹ ٹ  :ألن ايمري٣مو٥م رَمز ايمٗمقة ووؽمٝمٙمتٜم٣م األولم   ـ: همٗمط

 ي)اظم٠مَمـ ايمٗمق) :ملسو هيلع هللا ىلص وم٣مل رؽمقل اهللضمٝم٧م  : متٝمز زمكم اظمًٙمٚمكمايمتل  لىمام أن ايمري٣مو٥م وايمٗمقة اإليامٞمٝم٥م واجلًامٞمٝم٥م ه [.61: األٞمٖم٣مل]

أوًلدٞم٣م وَمـ  ايمري٣مو٥م وٞمريبفمعم  ك  همام أمجؾ أن ٞمؼمزم )صححف األيم٣ٌمين(. .((ودم ىمٍؾ طمغم ،اهلل َمـ اظم٠مَمـ ايمّمٔمٝمػإلم   وأضم٤ّم  طمغمٌ 

 (.(فمٙمٚمقا أوًلدىمؿ ايم٣ًٌمضم٥م وايمرَم٣مي٥م ورىمقب اخلٝمؾ)) ضمٝم٧م وم٣مل: : يمْمٙم٤م أَمغم اظم٠مَمٛمكم فمٚمر زمـ اخلْم٣مب اؽمتج٣مزم٥مً  !ضمقيمٛم٣م

اجلًؿ دم  ايمٔمٗمؾ ايمًٙمٝمؿ)ألن  ؛ايمٔمٗمؾ وسمٛمُمْمف لٛمٚم٣م أن ايمري٣مو٥م سمذىم٣مء فمٗمٙمف وٞمُم٣مؿمف وهق ئمٙمؿ مت٣مَمً فمعم  واجلٚمٝمع حيرص 
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واٞمتممت  م،1975َمٛمذ صدور َمٝمث٣مق ايمري٣مو٥م يمٙمجٚمٝمع فم٣مم  (ايمري٣مو٥م يمٙمجٚمٝمع)ويمذيمؽ حت٣مول ايمدويم٥م أن سمرهمع ؾمٔم٣مر  :(ايمًٙمٝمؿ

ايمري٣مو٥م هق ذيمؽ ايم٘مؿ اهل٣مئؾ َمـ ايمٌمم ايمذيـ يامرؽمقن  ؟همام اظمٗمِمقد َمـ ايمري٣مو٥م يمٙمجٚمٝمع .ىمؾ أٞمح٣مء ايمٔم٣مملدم  هذه ايمٖم٘مرة

 يايمٛمقاد أوم٣مَم٦م ايمدويم٥مُ  ( ـوٞم٣ًمءً  رصم٣مًًل  ا،وصٕم٣مرً  ا يمٙمجٚمٝمع ىم٣ٌمرً أن سم٘مقن ايمري٣مو٥م همٔماًل )أَمٛمٝم٥م  صمؾ حتٗمٝمؼوأل ،وحيٌقهن٣م

 ،يمػ زمكم ايمُمٔمقبآوسمٔمٙمؿ ايمتٔم٣مرف وايمت ،ذب األطمالقوًل يٛم٘مر أضمد أن ايمري٣مو٥م هُت  ،هتتؿ زم٣ميمؼمزمٝم٥م ايمري٣موٝم٥مايمتل  وايم٘مٙمٝم٣مت

 .ايمتٗمدمإلم   يمم٣م ي٠مد ،ٞمت٣مجزي٣مدة اإلفمعم  ا يمتجٔمٙمف وم٣مدرً  :اإلٞم٣ًمن يوسمٗمق ،ؿ احلٝم٣مةٜم  وسمٔمٙمؿ ايمِمػم وايمرصمقيم٥م وهمَ 

محؾ دم  ( ايمتقيني  طِم )و ،جم٣مل ايم٣ًٌمضم٥مدم  ػ(هٝمايمٙمْمٝمػ أزمقفمٌد) :همٚمٛمٜمؿ :ىمؾ اظمج٣مًلتدم  ٓم٣مموَمٌم سمتٚمتع زمري٣موٝمكم فمِ 

سمري٘م٥م( )حمٚمد أزمق ودم ايمٔمٌم احلدي٧م ،ايم٣ًٌمضم٥مدم  (ٙمقاينراٞمٝم٣م فم)واظمٔمتزيم٥م ايمْمٌٝم٥ٌم  ،ىمرة ايمٗمدمدم  (حمٚمقد اخلْمٝم٤م)و ،األشمٗم٣مل

وَم٣م ضمدث  ،وهق همقز َمٌم زم٘مٟمس األَمؿ األهمريٗمٝم٥م :فمٓمٝمؿ يٞمج٣مز ىمروإا ٞمٗمػ حلٓم٥م َمع وأطمغمً  ايمالفم٤م رَمز األطمالق واألدب.

 :(ضمًـ ؾمح٣مسمف) :َمثؾ ايم٘م٣مزمتـ :واظمدرزمكم لزمٚمجٜمقد فمٓمٝمؿ َمـ ايمٖمريؼ ايمٗمقَم شمؿ ،زمٖمّمؾ اهلل أوًًل  إًل شمالث َمرات َمتت٣ميمٝم٥م ذيمؽ

َمـ  لهمٗمد فمػمت مج٣مهغم َمٌم فمـ ضمٌٜم٣م يمٖمريٗمٜم٣م ايمٗمقَم :مج٣مهغم َمٌم ايم٘مثغمة طمٙمػ همريٗمٜم٣م أن سمٗمػٖمرح وَمٌٜم٨م وإٞمف ألَمر َمُ 

، وىمذيمؽ ضمكَم ىم٣مٞم٦م ايمٌْمقيم٥م أروٛم٣مفمعم  ووم٦َم ىم٣مٞم٦م ايمٌْمقيم٥م  وضمّمقر َمٌ٘مر يمٙمٚم٣ٌمري٣مت ،ضمّمقر سمدري٤م ايمٖمريؼفمعم  ضمرص 

ايمذي  همام زم٣ميمؽ زم٣مظمجٜمقد ايم٘مٌغم ،يهذا َمـ ايمُمٔم٤م اظمٌم :قهلؿ اظمْم٣مرُص َمقفمد وُ  كمالفمٌطم٣مرج أروٛم٣م وصمدٞم٣م اجلٚمٜمقر يٛمتٓمر ايم

 .!٣م٣م طمٖم٣مومً يرهمٔمقا اؽمؿ َمٌم فم٣ميمٝمً ضمتك   زمذيمف ايمالفمٌقن

ٹ  :ون وايمتٟمطمرزم٣ميمّد  ٞمرى   جي٤م أن وًل ،ؽمامء اظمجد وايمرهمٔم٥مدم  ايمٖمقز وسمًجٝمؾ أؽمامءٞم٣مفمعم  ويمٛمحرص  ،ٛمقاصؾ ايمٔمْم٣مءهمٙم  

دم  سمٗمٛم٣مأهمام زم٣ميم٘مؿ يمق  ، همقهمٗمٛم٣م اهلل ،جم٣مل ايمٙمٔم٤مدم  يمٗمد أسمٗمٛم٣م [.31: ايم٘مٜمػ] .ژڱ  ڱ  ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڱ  ژ ٹ 

  :وذيمؽ ؾم٣ٌمب َمٌم ايمذيـ يٗمقيمقن ،اظمخٙمص يمديٛمف ووؿمٛمف يايمٗمق جم٣مل ايمٔمٚمؾ واإلٞمت٣مج وزمٛم٣مء صمٝمؾ َمـ ايمُم٣ٌمب ايمري٣ميض

 اظمٗمؾى  ؽمقى  ىم٣ميمٛمقم يمٝمس يمف َمٟمو***  َمٛم٣مزيمٛم٣مدم  ًل يٛمزل اظمجد إًل

 ـ األخالق12

  ل.ايمتٗمدم وايمرومإلم   ؿمريٗمٛم٣مدم  ومٝمؿ فمٓمٝمٚم٥م ٞمحت٣مج إيمٝمٜم٣م :اضمؼمام ايم٘مٌغم ـزمر ايمقايمديـ  ـاألَم٣مٞم٥م  ـايمتٔم٣مون  ـايمِمداوم٥م 

 * األفكــــار:

  .( ايمتٔم٣مون4              .( ايمِمداوم٥م3          .( ٞمامذج األطمالق2        .( أمهٝم٥م األطمالق1

 .( أشمر وشمٚمرة األطمالق ايم٘مريٚم٥م8      .( اضمؼمام ايم٘مٌغم7                .( زمر ايمقايمديـ6                    .( األَم٣مٞم٥م5

 

 



 

  

 49526266994/4928677468 بين سويف:                          األستاذ: جمدي عبداحلميد                                          (    د يف )التعبريـسلسلة اجمل

 نيلمتوفين على اإلسالم ومجيع املسو                                                     98                      يب                                ولصح ي وإلخوتياللهم اغفر لوالَد

 اظمقوــــــقع

 سمٟمطمذ ايمتل  زم٣ميمتحدي٣مت واظمٕمري٣مت ءفمٌم ايمٛمٜمّم٥م اظمقمدم  هب٣م ايمُم٣ٌمب وَم٣م أمجؾ أن يتحعم   !َم٣م أمجؾ هذه األطمالق ايم٘مريٚم٥م

 .!ايمٖم٣ًمد واًلٞمحراف زمزفمؿ َم٣ًميرة اظمقو٥م وايمتٗمدم وسمرك ايمرصمٔمٝم٥م وايمتخٙمػ إلم   زمٛم٣مصٝم٥م ايمُم٣ٌمب وايمْمالب وايمْم٣ميم٣ٌمت

 : ضمٝم٧مَم٣م أرؽمؾ اهلل ايمرؽمؾ إًل يمٝمِمححقا أطمالق ايمٛم٣مس ؟همٙمامذا أرؽمؾ اهلل ايمرؽمؾ :األدي٣من ايمًاموي٥مَمـ أهداف ٣مألطمالق هدف هم

 :ومٌؾ ايمٌٔمث٥م ملسو هيلع هللا ىلص صػ هب٣م ايمرؽمقلوُ ى  يم٘مػموألمهٝم٥م األطمالق ا )صححف األيم٣ٌمين(. (.(األطمالق ص٣ميمح ألمتؿ زمٔمث٦م إٞمام)) :ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل 

ىمام أطمػم ايمرؽمقل  ،يتٚمتع زمٚم٘م٣مرم األطمالق يٟمطمذ أصمر ايمِم٣مئؿ زم٣ميمٛمٜم٣مر ايمٗم٣مئؿ زم٣ميمٙمٝمؾايمذي  وايمُم٣مب ،(زم٣ميمِم٣مدق األَمكم)ٗم٤م همٙمُ 

ٙمؼ طُم  همٜمل :ايمِمداوم٥موَمـ َم٘م٣مرم األطمالق:  )صححف األيم٣ٌمين(. ((.ايمِم٣مئؿ وايمٗم٣مئؿ اخلٙمؼ درصم٥مَ  ـِ ًزمُح  كُ رِ د  ٝمُ إن اظم٠مَمـ يمَ )): ملسو هيلع هللا ىلص

 ووم٣مل أيًّم٣م: )صحٝمح َمًٙمؿ(.. ((٣مطمقاٞمً إىمقٞمقا فم٣ٌمد اهلل )) :ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل رؽمقل اهلل  :فمٓمٝمؿ َمُمتؼ َمـ ايمِمدق وايمقوقح زمكم ايمْمرهمكم

 :ووم٣مل ايمُم٣مفمر )صحٝمح ايمٌخ٣مري(.. ((اظمًٙمؿ أطمق اظمًٙمؿ))

ًَ  رّ ــَمٔمؽ *** وَمـ يّمك  َمـ ئًم إن أطم٣م ايمِمدِق   ف يمٝمٛمٖمٔمؽـٞمٖم

 ف يمٝمجٚمٔمؽٙمَ ٚم  ؽ *** ؾمت٦م همٝمؽ ؾَم فم٣من صّد ــ إذا ري٤م ايمزَمـوَم

 :همٜمق أخ يمف ،ألن ايمِمديؼ ووم٦م ايمّمٝمؼ يٛمٖمع ص٣مضمٌف .. ٞمٔمؿ :همٚمـ ًل ص٣مضم٤م يمف وًل صديؼ ىمٚمـ يدطمؾ احلرب دون ؽمالح

إذا )) :همٗم٣مل :اخلغمدم  ّٝم٣مأؽم٣مؽم فم٣مَماًل  ملسو هيلع هللا ىلص صمٔمٙمٜم٣م رؽمقل اهللهمٗمد   ،األَم٣مٞم٥م وَمـ َم٘م٣مرم األطمالق أيًّم٣م: .ؽيمؽ مل سمٙمده أَمّ  أخٍ  ّب ورُ 

واألهؾ  ،واظمذاىمرة أَم٣مٞم٥م ،هم٣ميمٔم٣ٌمدات أَم٣مٞم٥م :وىمؾ أَمر أَمرٞم٣م اهلل زمف همٜمق أَم٣مٞم٥م )صحٝمح ايمٌخ٣مري(. .((ٔم٦م األَم٣مٞم٥م هم٣مٞمتٓمر ايم٣ًمفم٥مٝمُو 

دم  وَم٣م داَم٦م األَم٣مٞم٥م [.27: األٞمٖم٣مل] .ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ٹ ٹ  ،وايمِمح٥م أَم٣مٞم٥م ،أَم٣مٞم٥م

 .ًٟمل فمٙمٝمٜم٣م أَم٣مم اهللٞمُ سمٙمؽ األَم٣مٞم٣مت ومٌؾ أن فمعم  زمد َمـ اظمح٣مهمٓم٥م  همال :اإلؽمالم ؾم٣مَمٙم٥م يمألَم٣مٞم٥م اظم٣ميمٝم٥م واظم٣مدي٥م واألهؾ وايمٔم٣ٌمدات

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ    ژ ٹ ٹ : ضمٝم٧م زمر ايمقايمديـ وصٙم٥م األرضم٣مم وَمـ َم٘م٣مرم األطمالق أيًّم٣م:

وَمـ  ،اهلل فُ ٙمَ َص وأٞمف َمـ وصؾ أهٙمف وزار أوم٣مرزمف وَ  ،أن اجلٛم٥م حت٦م أومدام األَمٜم٣مت فمرهمٛم٣م اؽمتٛمت٣مصًم٣مو [.23: اإلهاء] .ژں

 :ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل ايمرؽمقل .ايمِمٕمغمفمعم  أٞمف يمٝمس َمـ اظمًٙمٚمكم َمـ مل حيؼمم ايم٘مٌغم وئمْمػ  ملسو هيلع هللا ىلصوفمٙمٚمٛم٣م ايمرؽمقل  ،ومْمٔمٜمؿ ومْمٔمف اهلل

 )صححف األيم٣ٌمين(. ((.يمٝمس َمٛم٣م َمـ مل يرضمؿ صٕمغمٞم٣م ويقومر ىمٌغمٞم٣م))

 ودم ،ألهنام ؽم٤ٌم ىمؾ طمغم :يمٙمقايمديـٞمتقاوع ًل زمد أن ايمٌٝم٦م  لهمٖم :ٛم٣م اخلغم واألطمالقٞمىمام جي٤م فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمتقاوع ظمـ ئمٙمٚمق

ايمدٞمٝم٣م دم  ىمؾ َم٣م همٝمف ايمٛمٖمع يمٛم٣مإلم   ويرؾمدوٞمٛم٣م ،ألهنؿ ومدوة يمٛم٣م ئمٙمٚمقٞم٣م اخلغم وايمٔمٙمؿ واألطمالق :اظمدرؽم٥م ٞمتقاوع يمٙمٚمٔمٙمٚمكم

 ،أهسمفدم  وَمٗمٌقًًل  ،اظمجتٚمعدم  ٣محمٌقزمً  ـك  أم أٞمث ىم٣من اذىمرً ـ جتٔمؾ ايمٖمرد ايمتل  هذه زمٔمض األطمالق وايمًٙمقىمٝم٣مت. واآلطمرة

 :ٚمٜم٣م وأطمالق أزمٛم٣مئٜم٣مٙم  ٗم٣مس زمٔمِ ألن هنّم٥م األَم٥م سمُ  :أَمـ وؽمالم ورهم٣مهٝم٥م ورطم٣مءدم  اظمجتٚمعجتٔمؾ و ،فمٛمف اهلل وحيؼمَمف ايمٛم٣مس ويرى  

 ذه٦ٌم أطمالومٜمؿ ذهٌقا ؿُ هم١من هُ  *** إٞمام األَمؿ األطمالق َم٣م زمٗمٝم٦م
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 .ژڱ   ڱ  ں   ڱ  ژ  ٹ ٹ : َمدضمف رزمفايمذي  ملسو هيلع هللا ىلصوَمٛمٜمؿ رؽمقل اهلل  !ايمُم٣ٌمب زمٟمٞمٌٝم٣مء اهلل يوَم٣م أمجؾ أن يٗمتد

 .وهبذه األطمالق يتٗمدم وؿمٛمٛم٣م وديٛمٛم٣م [.4: ايمٗمٙمؿ]

 ـ اى٘قد ٗاإلجاصج اىصٞفٞح13

 ؟وومتف َمـ ايمّمٝم٣معفمعم  ٞمٖمس ايمقوم٦م حي٣مهمظ  صم٣مزات ودمايمُم٣مب اإل ىمٝمػ يٚم٘مـ أن يٗميض  

  :* األفكــــار

 ؟صم٣مزات( ىمٝمػ ٞمًتٖمٝمد َمـ اإل3           .ايمقوم٦م وايمٔمٚمر فمعم  احلرص إلم   ( ايمديـ يدفمق2         .( أمهٝم٥م األووم٣مت واألفمامر1

  .اجلًؿ ي( ايمري٣مو٥م سمٗمق6                                                   .( ايمٔمٚمؾ يٛمٖمع ص٣مضمٌف5              .( ايمٗمراءة َمٖمٝمدة يمٙمٔمٗمؾ4

 ؟صم٣مزاتْم٣ميم٤م َمـ اإل( َم٣مذا يمق اؽمتٖم٣مد ايم8                   .( ايمرضمالت وايمٖمًح سمرهمف فمـ ايمٛمٖمس7

 اظمقوــــــقع  

 إن احلٝم٣مة دوم٣مئؼ وشمقانِ  *** دوم٣مت ومٙم٤م اظمرء وم٣مئٙم٥م يمف

 ذيمؽ إؾم٣مرة فمٓمٝمٚم٥م أن ضمٝم٣مسمؽ دوم٣مئؼ وشمقانٍ  ودم ،دوم٣مت ومٙمٌف جيده٣م سمُمٌف دوم٣مت ايم٣ًمفم٥مإلم   َمـ يًتٚمع ،أي٣م األضم٣ٌمب .. ٞمٔمؿ 

 ،ومِمغمة لهم٣محلٝم٣مة َمٜمام ؿم٣ميم٦م همٜم :ايمٔمٚمر لايم٘مؾ ويٛمتٜم ايمٌٔمض يقؾمؽ أن يٚميض وإذا َم٢م   ،زمٔمّمؽ وىمٙمام َمر يقم َم٢م   ،َمٔمدودة

ن ايمقوم٦م هق )إ :وومٝمؾ .(ن ايمقوم٦م َمـ ذه٤م)إ :همٗمٝمؾ ومدياًم  ،صم٣مزةايمدراؽم٥م أو اإلدم ؽمقاء ىم٣مٞم٦م  ويمذيمؽ فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمٕمتٛمؿ هذه احلٝم٣مة

صم٣مزة ٞمٗمرأ وٞمٔمٚمؾ اإل ودم ،ايمدراؽم٥م ٞمٔمٚمؾ وٞمذاىمر وٞمجتٜمد لهمٖم ،وًل ٞمٖمرط همٝمٜم٣م دون هم٣مئدة ،ضمٝم٣مسمٛم٣مفمعم  همٝمج٤م احلٖم٣مظ  .(احلٝم٣مة

ٱ ٻٻ    ژ  ٹ ٹ ،ؿ زم٣ميمزَمـ ألمهٝمتفًِ ٗم  يُ  ويمذيمؽ وصمدٞم٣م اهلل  :زه اظمٖمٝمدةوٞمامرس ايمري٣مو٥م وايمرضمالت وايمٛمّ 

 ًل سمزول ومدَم٣م فمٌدٍ )) :ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل رؽمقل اهلل  [.3: 1: ايمٔمٌم] .ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

وفمـ صمًٚمف همٝمؿ  ؟وهمٝمؿ أٞمٖمٗمف ،وفمـ َم٣ميمف َمـ أيـ اىمتًٌف ؟همٔمؾ همٝمف ٙمٚمف َم٣موفمـ فمِ  ؟ًٟمل فمـ أرزمع: فمـ فمٚمره همٝمؿ أهمٛم٣مهيُ ضمتك  

انمتٛمؿ  ،.. انمتٛمؿ صحتؽ ومٌؾ َمروؽ. انمتٛمؿ .. ٞمٔمؿ !(ضمٝم٣مسمؽدم  انمتٛمؿ)همام أمجؾ أن ٞمرهمع ؾمٔم٣مر  )صححف األيم٣ٌمين(. (.(؟أزماله

يمًٝمػ إن مل سمٗمْمٔمف ايمقوم٦م ىم٣م)ألن  :األووم٣متفمعم  ٣م صم٣مزة وٞمح٣مهمظ أيًّم ويم٘مـ ىمٝمػ ٞمًتٖمٝمد َمـ اإل :ؽَمِ رَ ؾم٣ٌمزمؽ ومٌؾ هَ 

 :َمثؾ :ٞمامرس همٝمٜم٣م اهلقاي٣مت اظمٖمٝمدة ،َمٙمٝمئ٥م زم٣ميمٛمٖمع يمٛم٣م وألهسمٛم٣م ووؿمٛمٛم٣م وديٛمٛم٣م ،صم٣مزة َمٖمٝمدة ؽمٔمٝمدةإ همتٔم٣ميمقا زمٛم٣م ٞمٗميض !؟(ومْمٔمؽ

 :ألٞمف طمغم صديؼ :وسمِم٣مدق ايم٘مت٣مب ،ايمٗمراءة اخل٣مرصمٝم٥م

 ٣مـ٣م إًل ايم٘مت٣مزمـــواهمٝمً   أصمد رممل *** أٞم٣م َمـ زمدل زم٣ميم٘متـ٤م ايمِمح٣مزم٣م

 ٣ميمٙمِم٣مضم٤م فم٣مزم يمٝمس زم٣ميمقاصمدِ  *** ـ٤مٔمِ ف أو مل سمَ تَ ٌ  فمِ  إن   ٣مضم٤ٌم ــص

 ٣مايمٖمّمؾ شمٝم٣مزم َمـ ضمعم   وىم٣ًمين *** ددينــف صمـــــ٣م أطمٙمٗمتُ ىمٙمٚمــ
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وجتٔمؾ ايمْم٣ميم٤م خيٖمػ َمـ  ،ؿ ايمتقاوع واألطمالق وايمرصمقيم٥مٔمٙمّ وسمُ  ،وسمروح فمـ ايمٛمٖمس ،اجلًد يألهن٣م سمٗمق :وٞمامرس ايمري٣مو٥م

 ٌ  وٕمط ايمدراؽم٥م وىمَ 
همٚمـ أهمّمؾ ايمٗمٝمؿ  ،َمُم٣مرئمٜمؿ وفمٚمٙمٜمؿدم  ٞم٣مَهَ وَمـ اظمٚم٘مـ أن ٞم٣ًمفمد أُ  ـ. وٕمط وىم٦ٌمإن ىم٣من هٛم٣مك ـ ٜم٣م تِ

صٖمح٥م َمـ صٖمح٣مت دم  رأتأمجؾ َم٣م ومَمـ و .اظم٣ٌمح فوًل سمٛمس ايمرضمالت وايمؼمهمٝم ،ومٝمٚم٥م ايمٔمٚمؾ وايمقومقف زمج٣مٞم٤م األهة

ايمٛم٣مزمٔم٥م َمـ ايمديـ  طمالق احلٚمٝمدةَمٗمدَمتٜم٣م األ ودم ،احلٝم٣مة ىمثغمةدم  إن فمقاَمؾ ايمٛمج٣مح :يٗمقل فمـ ٞمٖمًف : ضمٝم٧موَمذىمرات َمتٖمقق

هبذه  ٞمٔمؿ اهلل فمقمّ أوومد  ،ايمِمٕمغمفمعم  وايم٘مٌغم ئمْمػ  ،هم٣ميمِمٕمغم حيؼمم ايم٘مٌغم :واظمالئٚم٥م ظمجتٚمٔمٛم٣م وفم٣مداسمٛم٣م وايمٗمٝمؿ ايمروضمٝم٥م

 زةهذه اجل٣مئفمعم  وضمِمٙم٦م  ،ضمٖمؾ اظمتٖمقومكمدم  وٞمٙم٦م هذا ايمت٘مريؿ َمـ أهة اظمدرؽم٥م ل،دراؽمتدم  سمٖمقوم٦مضمتك   ايمِمٖم٣مت احلٚمٝمدة

 ،وإرؾم٣مد اظمٔمٙمٚمكم ،سمقصمٝمف ايمقايمديـ شمؿ زمٖمّمؾ ،اهلل أوًًل  وومد سمٖمقوم٦م زمٖمّمؾ ،وايمًٙمقك اظمحٚمقد اجلٜمد اظمٌذولإلم   سمرَمزايمتل 

همٜمؿ ايمدروس دم  وأسمقىمؾ فمٙمٝمف ،زم٣ميمِمالة لهمٟمزمدأ يقَم :ايمٔم٣ٌمدةدم  وأداء ضمؼ اهلل ف،زمكم ايمٔمٚمؾ وايمؼمهمٝم لوسمٗمًٝمؿ وومت ،هلؿ لوؿم٣مفمت

 ،َمراصمٔم٥م درودإلم   وومٚم٦م ،َمـ ايمراضم٥م ٣مأطمذت ومًْمً  اظمٛمزلإلم   هم١مذا رصمٔم٦م ،اظمٛم٣مومُم٥مدم  واإلجي٣مزمٝم٥م ٔمٙمٚمكم،ًـ اإلصٕم٣مء يمٙمٚموضُم 

وضمؾ  لهمٜمٚمدم  هم١مذا َم٣م وشمٗم٦م ،زم٣ميمٗمدر اظمٛم٣مؽم٤م هل٣م ىمؾ َم٣مدة ٞمِمٝمٌٜم٣م َمـ ايمقوم٦م لزمحٝم٧م أفمْم :حتِمٝمٙمف وحتِمٝمؾ َم٣م جي٤م فمقمّ 

 ٣موأوع طمْمّ  ،ؽمتْمٝمعأهمٜمؿ َمٛمٜم٣م َم٣م ٟمهم أومرؤه٣م : ضمٝم٧مايمٝمقم ايمت٣مرمدم  ؽمٛمٟمطمذه٣مايمتل  إفمداد ايمدروسإلم   ٞمتٗمٙم٦ماايمتدري٣ٌمت ايم٘م٣مهمٝم٥م 

هم١مذا صم٣مء يقم ايمراضم٥م  ،أي٣مم ايمٔمٚمؾ وميضأوه٘مذا  ،ايمٖمِمؾدم  ؽمتقفمٌٜم٣م فمٛمد ذح األؽمت٣مذ هل٣مأضمتك   مل أهمٜمٚمٜم٣مايمتل  حت٦م األصمزاء

اظم٘مت٥ٌم إلم   األهة أو اظمدرؽم٥م أو ذه٦ٌمأو ايمٛمزه٥م أو زي٣مرة اظمت٣مضمػ أو ايمٗمٝم٣مم زمرضمٙم٥م َمع  يايمٛم٣مددم  األؽمٌقفمٝم٥م ومّمٝم٦م ؽم٣مفم٣مت َمٛمف

 :وصدق ايمُم٣مفمر إذ يٗمقل .ألومرأ زمٔمض ايم٘مت٤م أو اظمراصمع

 ٣م ؿمقياًل إن حت٦م ايمؼماب ٞمقَمً ***  ًل سمٛمؿ وانمتٛمؿ َمٙمذة يقم

طمرصم٦م َمـ احلرب ايمٔم٣مظمٝم٥م ايمتل  (ايمٝم٣مزم٣من)وهؾ جيٜمؾ أضمد  ،ٞمج٣مزاتإويمٝمٔمٙمؿ اجلٚمٝمع أن جمد األَمؿ ورومٝمٜم٣م يٗم٣مس زمام ضمٗمٗمتف َمـ 

،َمٛمٜم٘م٥م ايمٗمق ،يمث٣مٞمٝم٥م صٖمر ايمٝمديـا وفمرهمقا  ،همح٣مهمٓم٦م فمٙمٝمف وٞمٓمٚمتف ،ويم٘مٛمٜم٣م زمدأت وأدرىم٦م ومٝمٚم٥م ايمقوم٦م :َمدَمرة اًلومتِم٣مد ى 

أصٌح٦م ايمٝم٣مزم٣من ضمتك   يمٝمؾ أو هن٣مردم  هم٣مٞمْمٙمٗمقا زم٘مؾ ؿم٣موم٣مهتؿ َمًتٖمٝمديـ زم٘مؾ ؽم٣مفم٥م زمؾ دومٝمٗم٥م ،ؿمريؼ ايمٔمٚمؾ وايمٌٛم٣مء وايمتٔمٚمغم

 .!؟همٟميـ أَمتٛم٣م .ر ومٝمٚم٥م ايمقوم٦م وايمٔمٚمؾٗمّد سمُ ايمتل  األَمؿ له ههذ ،همؼمة ومٙمٝمٙم٥مدم  ايمدول ايمِمٛم٣مفمٝم٥مى  ىمػم

 ـ  اىطف٘ىح ٗاىَشأج14

 صٛم٣مفم٥م ايمٛمٜمّم٥مدم  ويمٙمٚمرأة دور فمٓمٝمؿ ،أؿمٖم٣مل ايمٝمقم رصم٣مل اظمًتٗمٌؾ.  

 * األفكــــار: 

  .( واصمٌٛم٣م ٞمحق األؿمٖم٣مل4         .( اهتامم ايمٔم٣ممل زم٣ميمْمٖمقيم٥م3         .( اهتامم ايمديـ زم٣مألؿمٖم٣مل2       .( أؿمٖم٣مل ايمٝمقم رصم٣مل ايمٕمد1

 .( اخل٣ممت٥م9   .( ٞمامذج َمـ ايمٛم٣ًمء8  .ايمًٙمؿ واحلربدم  ( دور اظمرأة7  .( اهتامم ايمديـ زم٣مظمرأة6        .اظمجتٚمعدم  ( َم٘م٣مٞم٥م اظمرأة5
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 اظمقوــــــقع

 األرضفمعم   أىم٣ٌمدٞم٣م متًم *** وإٞمام أؿمٖم٣ميمٛم٣م زمٝمٛمٛم٣م

  ًل  ؟َم٣م َمٗمٝم٣مس ذيمؽ ىمٙمف ؟طمرةٟمن هذه ايمدويم٥م ؽمت٘مقن َمتٗمدَم٥م أو َمتإ :ىمٝمػ سمٗمقل ؟َمًتٗمٌؾ أَم٥مفمعم  ىمٝمػ سمًتْمٝمع أن حت٘مؿ

هذه األَم٥م أو ايمدويم٥م زم٣ميمتٗمدم فمعم  ضم٘مٚم٦م  ٣مهمّمالء طمٙمٗمً و ،وأذىمٝم٣مء فمٗماًل  ،هم١من ىم٣مٞمقا أصح٣مء صمًاًم  :األؿمٖم٣ملإلم   ؾمؽ أٞمؽ سمٛمٓمر

دم  زمؾ هق وم٣مئد ايمدويم٥م :وَمٜمٛمدس ايمٕمد ،يمٕمدوَمٔمٙمؿ ا ،ؿمٌٝم٤م ايمٕمد :همْمٖمؾ ايمٝمقم هق ،ألن أؿمٖم٣مل ايمٝمقم هؿ رصم٣مل ايمٕمد ل:وايمروم

ضمتك   زم٣مء ايم٘مرامهمٗمد اهتؿ زم٣مطمتٝم٣مر األَمٜم٣مت ايمِم٣محل٣مت واآل :وومد اهتؿ ايمديـ زم٣مألؿمٖم٣مل ،فمٙمٝم٘مؿ قلّم  يُ  نوىمام سم٘مقٞمق ،اظمًتٗمٌؾ

ۈ ٴۇ  ۋ     ۈ  ژ   ٹ ٹ :طمرةايمدٞمٝم٣م واآلدم  أزمٛم٣مئٜمؿفمعم  شمؿ أَمر ايمقايمديـ زم٣مظمح٣مهمٓم٥م  ،سم٘مقن األهة اظمًٙمٚم٥م ايم٘مريٚم٥م

فمـ  وىمٙمؿ َمًئقٌل  ،ىمٙم٘مؿ راعٍ )) :ملسو هيلع هللا ىلص ووم٣مل رؽمقل اهلل [.6: ايمتحريؿ] .ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې

 ويمذيمؽ اهتؿ ايمٔم٣مملَ  .(فمٙمٚمقا أوًلدىمؿ ايم٣ًٌمضم٥م وايمرَم٣مي٥م ورىمقب اخلٝمؾ) : ووم٣مل فمٚمر زمـ اخلْم٣مب )صححف األيم٣ٌمين(. .((رفمٝمتف

طم٣مص٥م هبؿ وؽمامه٣م ضمٗمقق  ٣موىمذيمؽ صمٔمؾ هلؿ ضمٗمقومً  ،واظمٗم٣مًلتوصمٔمؾ هلؿ ايمٗمِمص اخل٣مص٥م هبؿ واظمنضمٝم٣مت  ،زم٣مألؿمٖم٣مل ٣مضمديثً 

وىمٝمػ  ،احلًـ واحلًكم ملسو هيلع هللا ىلصك  ىمٝمػ رزمى  وسمر ،سمرزمٝم٥م األؿمٖم٣ملدم  وايمِمح٣مزم٥م ملسو هيلع هللا ىلص وَمٌم سمٟمطمذ اآلن َمـ وصٝم٥م ايمرؽمقل ،ايمْمٖمؾ

 :اظمًٙمٚمكم ايمٖمْم٣مم يمٝمٟمطمذ األَمقال َمـ زمٝم٦م َم٣ملفمعم  صمؾ ؿمٖمؾ سمتٔمجٙمف أَمف أفمٚمر َمـ ك  وىمٝمػ زم٘م ،ىم٣من ايمِمح٣مزم٥م رمح٣مء زم٣مألؿمٖم٣مل

 (.احلجرفمعم  ايمِمٕمر ىم٣ميمٛمٗمش دم  ايمتٔمٙمٝمؿ)ـ هم :اًلهتامم وايمرفم٣مي٥مإلم   زمح٣مصم٥م يواظمٌم ويم٘مـ َم٣م زال ايمْمٖمؾ ايمٔمريب

همال يًتْمٝمع األب أن  ،فمامد ايمرصمؾ وَمالك أَمره وه ضمٝم٣مسمف لواظمرأة ه ،ايمٛمِمػ اآلطمر وسمريب ،ٞمِمػ اظمجتٚمع لهمٜم .. أَم٣م اظمرأة 

 ،هم٣مألطم٦م ص٣مضم٥ٌم ايمٔمْمػ واحلٛم٣من :األهةدم  وًل يًتْمٝمع أن يٗمقم زمدور األطم٦م ،يمٔمْمػ وايمرو٣مفم٥ماحلٛم٣من وادم  يٗمقم زمدور األم

وأَم٣م  ،همٛمحـ َمديٛمقن هب٣م يمٙمٚمرأة :أَم٣م َمناهت٣م :ن احلٝم٣مة َمنات وأضمزانأومجٙم٥م ايمٗمقل  ،ىمثر َمـ األخأوحتٚمؾ َمًئقيمٝم٥م وايمدي٣م 

 .. ٣مأَمّ ـ  ؽمالم زم٣مظمرأةويم٘مؾ َم٣م ؽمٌؼ اهتؿ اإل :أو سمروضمٜم٣م فمـ ٞمٖمقس أصح٣مهب٣م ،َمناتإلم   حتقيٙمٜم٣م سمتقلم  ايمتل  لهمٜم :ضمزاهن٣مأ

 :(وأد اجل٣مهٙمٝم٥م)وضمٖمظ اإلؽمالم اظمرأة َمـ  )صححف األيم٣ٌمين(. (.(ااؽمتقصقا زم٣ميمٛم٣ًمء طمغمً )) :ملسو هيلع هللا ىلص همٗم٣مل ايمرؽمقل :ـ ٥مً ازمٛمو .. ٣موأطمتً 

األفمامل زم٣ميمثقاب أو ايمٔمٗم٣مب َمثٙمٜم٣م َمثؾ فمعم  وحت٣مؽم٤م  ،وَمٙم٘مٝم٥م طم٣مص٥م ،٣مطم٣مّص  ٣موصمٔمؾ هل٣م َمغماشمً  ،َمثٙمام ىم٣من يٖمٔمؾ ومٌؾ اإلؽمالم

وأصٌح٦م ؿمٌٝم٥ٌم  ،سمٔمٚمؾايمتل  لهمٜم :ايمًٙمؿدم  ويمٙمٚمرأة دور ىمٌغم !؟.هؾ ؾم٘مرٞم٣م يمإلؽمالم هذه األهمّم٣مل .. ئمرهمٙمٝم٦م ؾِم  ،ايمرصمؾ

،اجلرضم لض وسمُمٖمرّ وىمذيمؽ ووم٦م احلرب مُت  .ونمغمه٣م َمـ األفمامل ... َمٔمٙمٚم٥مووَمٜمٛمدؽم٥م  د أٞمج٦ٌم ووم ،وسمتٖمٗمد أضمقال اجلٛمقد ك 

ؾمجرة  ـزم٘مر  أؽمامء زمٛم٦م أيب ـزم٘مر  فم٣مئُم٥م زمٛم٦م أيب :وَمـ ه٠مًلء :وىمذيمؽ أٞمج٤م اإلؽمالم ،َمٌم ايم٘مثغم َمـ ايمٛم٣ًمء ايمٖمّمٙمٝم٣مت

 .ونمغمهـ ىمثغمات ... ٞم٣مصػ لَمٙمؽ ضمٖمٛم ـفم٣مئُم٥م فمٌدايمرمحـ  ـايمدر 

 :َمٜم٣مت اظمث٣ميمٝم٣متوزم٣مأل ،٣مألؿمٖم٣ملهتامم زمواًل ،َمـ أصمؾ ضمٗمقق ايمْمٖمؾ واظمرأة اواضمًد  ٣مصٖمّ  ٣مويمٝمتٛم٣م ٞمٗمػ مجٝمٔمً 

 األفمراِق  ؿمٝم٤َم  ٣مؾمٔمًٌ  َت د  أفمَد  *** ٣مهَت د  إذا أفمَد  األم َمدرؽم٥مٌ 
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جمٙمس دم  اسمِمٌح فمّمقً  لوه٣م ه ،ٞمتخ٣مزم٣متاًلإلم   اظمرأة سمذه٤م لهمٜم٣م ه :أو ضمٗمقدٌ  اظمجتٚمع إًل صم٣مضمٌد دم  اظمرأة ٛم٘مر دورَ وًل يُ 

سمٔمٙمؿ أهن٣م رؽم٣ميمتٜم٣م  لهمٜم : هتٚمؾ زمٝمتٜم٣م وسمرزمٝم٥م أوًلده٣موسمٙمؽ األدوار ايمٔمٓمٝمٚم٥م جتٔمؾ اظمرأة ًل ،ورئٝم٥ًم يمٙمقزراء ،ووزيرة ،ايمُمٔم٤م

 .ىم٣مَمٙم٥م همٝمف اظمرأة وايمْمٖمؾ زمحٗمقومٜمامك  حتٓمايمذي  اظمجتٚمع ؿَ ٔم  همٛمِ  ،األولم  

 احل٣ًمن اخلغمات لّ ضَم  *** ايمٛمغمات يهذ لّ ومؿ ضَم 

 ـ اىشتٞغ15

 ايمرزمٝمع همِمؾ اخلغم وايمٛمامء وَمٔمف سم٘مقن احلرىم٥م وايمٔمٙمؿ وايمٔمٚمؾ.  

 * األفكــــار: 

 .( ايمرزمٝمع همِمؾ اخلغم وايمٛمامء3 .احلٖم٣مظ فمٙمٝمٜم٣م جي٤م( ايمْمٌٝمٔم٥م اجلٚمٝمٙم٥م ٞمٔمٚم٥م َمـ اهلل 2 .ايمٛمٖمس وايمٔمٗمؾدم  ( أشمر ايمْمٌٝمٔم٥م اجلٚمٝمٙم٥م1

  .( واصم٤م ايمٖمرد وايمدويم٥م حلامي٥م ايمٌٝمئ٥م6 .ايمتٚمتع زمجامل ايمْمٌٝمٔم٥م واظمح٣مهمٓم٥م فمٙمٝمٜم٣مإلم   ( دفمقة5 .ايمرزمٝمعدم  ( َمٓم٣مهر ايمٛمُم٣مط4

 اظمقوــــــقع

 ؿمريؼ اظم٣مدة دم  همام زم٣مل اإلٞم٣ًمن يٛمدهمع :همٙمٝمس َم٣مدة همٗمط ،ويم٘مٛمف روح وصمًؿ وفمٗمؾ ووصمدان :ٞم٣ًمن يمٝمس آيم٥م َمٔمدٞمٝم٥مإن اإل

أضمّم٣من ايمْمٌٝمٔم٥م إلم   ايمٔمقدةإلم   هتامماويمذيمؽ وصمدٞم٣م ايمٔمٙمامء واألدزم٣مء يدفمقٞمٛم٣م زم٘مؾ  !؟ٞمٖمًف وفمٗمٙمف ووصمداٞمف وإٞم٣ًمٞمٝمتفك  ويٛمً

 ،٣مءاحلدائؼ ايمٕمٛمّ دم  همام أمجؾ ايمتٛمزه ،ا خلٝم٣مهلؿوزادً  ،٣م يمٔمٗمقهلؿوٞمُم٣مؿمً  ،٣م يمٛمٖمقؽمٜمؿٔم٥م فمقٞمً مج٣مل ايمْمٌٝمدم  يمٝمجدوا :ايم٣ًمضمرة زمجامهل٣م

 ـ هم٣ميمْمٌٝمٔم٥م ؽم٣مضمرة مجٝمٙم٥م !وايمروائح ايمزىمٝم٥م اظمٔمْمرة ،وايمْمٝمقر اظمٕمردة ،واألهن٣مر اجل٣مري٥م ،واألزه٣مر اظمتٖمتح٥م ،واألؾمج٣مر اخلياء

 :إذ يٗمقل لوصدق ؾمقوم ،ًلء اهلل وطمغماسمفآَمٙمٝمئ٥م زم ـ، همِمؾ ايمرزمٝمعدم  طم٣مص٥م

 يايم٣ٌمر عِ ٛم  ُص  ريؽ زمديعَ ٞمُ ضمتك   *** يـ٣مرػ زمٛم٣م ي٣م ؽمــسمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م ومِ 

 ــ٣مت واآلشمـ٣مرع اآليــــيمروائ *** األرض ضمقيمؽ وايمًامء اهتـزت

 ،٣منىمؾ َم٘مدم  هب٣م يد اإلٞم٣ًمن لسمٙمٗمايمتل ايمٗمامَم٥م  :َمثؾ :٧م وَمِم٣مدر سمٙمقث ايمٌٝمئ٥مٌَ هذه ايمٛمٔمٚم٥م َمـ ايمٔمَ فمعم  زمد َمـ اظمح٣مهمٓم٥م  همال

ايمتل  اظمٌٝمدات احلممي٥مىمذيمؽ و ،األؽمامك وايم٘م٣مئٛم٣متك  همتٖمٛم :األهن٣مر واظمٝم٣مه دون حم٣مؽم٤مدم  هب٣مك  ٙمٗميُ ايمتل  وىمذيمؽ ٞمٖم٣مي٣مت اظمِم٣مٞمع

 ،همِمؾ ايمرزمٝمع سمزداد اخلية وايمًٌٚم٥م واجلامل ودم .ب ايمٛمقوي٥مسمٛمٌٔم٧م َمـ ايمتج٣مرِ ايمتل  ؾمٔم٣مفم٣مت ايمذري٥مواإل ،سمٙمقث ايمزروع

 ،أضمّم٣من ايمٌٝمئ٥م اجلٚمٝمٙم٥مدم  األي٣مم ايمْمقيٙم٥م ويٗميض ،َمنور ٌح رِ ع زمٚمٓم٣مهر اخلغم وايمٛمامء واجلامل وهق همَ ٚمتّ ايمتإلم   ٞم٣ًمنهمٝمٛمْمٙمؼ اإل

 :يوم٣مل ايمٌحؼم !ايمرزمٝمع مج٣مل ي٘م٣مد أن يت٘مٙمؿدم  هم٘مؾ َم٣م :ٜمدُج ـايم لِ ذ  ايمٔمٚمؾ وايمٛمُم٣مط وزمَ فمعم  ا همٝمِمٌح وم٣مدرً 

 ٘مٙمامىم٣مد أن يتضمتك   َمـ احلًـ *** ٣مأسم٣مك ايمرزمٝمع ايمْمٙمؼ خيت٣مل و٣مضم٘مً 

ـّ  َؾ ـأوائ ***ك  ايمدصم ِؼ ًَ نمَ دم  وومد ٞمٌف ايمٖمغموز  ٣مقَمزم٣مألَمس ٞمــ ورد ىم
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ومتأل اجلق نمٛم٣مء  ،همتخرج ايمْمٝمقر َمـ أفمُم٣مؾمٜم٣م ،وسمتٙمقن األزه٣مر ،وسمقرق ايمثامر ،ختي األؾمج٣مر همِمؾ ايمرزمٝمعدم  !همام أمجؾ ايمْمٌٝمٔم٥م

 اوأطمغمً  .همِمؾ ايمرزمٝمعدم  يويتٟمَمٙمقا زمديع صٛمع ايم٣ٌمر ،وي٠مدوا ايمِمالة ،ويًتٝمٗمظ ايمٛم٣مئٚمقن َمـ همراؾمٜمؿ يمٝمًٌحقا اهلل ،اوسمٕمريًد 

 :يمٙمرزمٝمع (أزمق مت٣مم)ٞمٗمػ َمع وصػ ؾم٣مفمرٞم٣م ايمٔمٓمٝمؿ 

 سمري٣م وصمقه األرض ىمٝمػ سمِمقر *** ري٘مامــسمٗمِمٝم٣م ٞمٓم ل٣مضمٌـــــي٣م ص

 رــَمٛمٓم ل٣م هـع هم١مٞمٚمايمرزمٝم لـصمٙم *** إذاضمتك  ى  قرـــــدٞمٝم٣م َمٔم٣مش يمٙم

 قب سمٛمقرــــيمف ايمٗمٙم ٣مدــا سم٘مٞمقرً  *** أوح٦م سمِمقغ زمْمقهن٣م يمٓمٜمقره٣م

 :زم٣مخلية واجلاملك  ٘متًوىمٝمػ سمتٕمغم األرض وسمُ  ،همِمؾ ايمرزمٝمعدم  ايمْمٌٝمٔم٥م همٝمْمٙم٤م ايمُم٣مفمر َمـ ص٣مضمٌٝمف وىمؾ ايمٛم٣مس أن يتٟمَمٙمقا

دم  وأطمذوا يٛمٓمرون ويتٟمَمٙمقن ايم٘مقن ،إذا صم٣مء ايمرزمٝمع سمقومػ اجلٚمٝمعضمتك   وَمٔم٣مش واصمتٜم٣مد ٌؾ ٚمَ همِمقل ايمٔم٣مم ايمثالشم٥م فمَ دم  هم٣ميمدٞمٝم٣م

 [.7: إزمراهٝمؿ] .ژڦ  ڦ  ڄ  ژ ٹ ٹ  :هذه ايمٛمٔمٚم٥مفمعم  ٞمحٚمد اهلل و ،ايمرزمٝمع

 ـ اىضٝادج اىسناّٞح16

 وؿمرق فمالصمٜم٣م ،حتدث فمـ خم٣مؿمره٣م .َمُم٘مٙم٥م ايمً٘م٣من هتدد أَمـ ايمٔم٣ممل وؽمالَمتف.  

 * األفكــــار: 

 .َمٌمدم  ( طمْمقات ايمزي٣مدة ايمً٘م٣مٞمٝم٥م3 .( ايمزي٣مدة ايمً٘م٣مٞمٝم٥م ممٝمزات وفمٝمقب2 .( ضم٤م ايمقؿمـ جئمٙمٛم٣م ٞمحرص فمٙمٝمف1

 .وؿمرق ايمٔمالج ( أؽم٣ٌمب اظمُم٘مٙم٥م7  .( أزَم٥م اظمقاصالت6 .( اٞمتُم٣مر اجلرائؿ وايمتممد وايمنوم٥م5 .( اٞمتُم٣مر اظمج٣مفم٣مت وايمٌْم٣ميم٥م4

 اظمقوــــــقع

 دم  إًل َنّ واإلٞم٣ًمن ًل يُ  ،فمُمفإلم   هم٣ميمْمغم يٚمٝمؾ :ومٙم٤م ىمؾ إٞم٣ًمن زمؾ ىمؾ خمٙمقق طمٙمٗمف اهللدم  يضم٤م ايمقؿمـ نمريزة همْمري٥م سمن

 .زمٝمتفدم  واحلٝمقان ًل يْمٚمئـ إًل ،ٛمفوؿم

 ودرصم٦م حت٦م ؽمامئف *** ٟمت زمٟمروفـٞمُم لوؿمٛم

 فيمٛمًٝمٚمــــف وهقائـ *** ومقة يوَمٛمح٦م صدر

 ــفام ارسمقي٦م زمامئــيم *** فٝم٣مة ذزمتــــ٣مء احلـَم

 :در أزمٛم٣مئفَمـ وم ٔمقموايمقؿمـ اظمتٗمدم يُ  ،ألن ايمقؿمـ ايمٔمزيز يرهمع ؾمٟمن أهٙمف :َمًتٗمٌٙمففمعم  وضم٤م ايمقؿمـ جئمٙمٛم٣م ٞمحرص فمٙمٝمف و

فمعم  وايمزي٣مدة ايمً٘م٣مٞمٝم٥م سمرصمع  ،صمتامفمٝم٥م وايمًٝم٣مؽمٝم٥م واًلومتِم٣مدي٥موؿمٛمٛم٣م َمٌم ورفم٣مي٥م َمِم٣محلف اًلفمعم  ويمذيمؽ وصم٤م فمٙمٝمٛم٣م احلٖم٣مظ 

 ـ َمثؾ ايمدٞمامرك وايمًقيدـ دويم٥م  ودم ،ٞمٗمٚم٥م ـ َمثؾ َمٌمـ دويم٥م دم  لوه ،ٞمٔمٚم٥مـ َمثؾ ايمِمكم ـ دويم٥م َمـ ايمدول دم  لهمٜم ،ـمروف ايمٌٙمد

ٞمت٣مج إأيـ  :وٞمًٟمل أٞمٖمًٛم٣م ـ، يمألؽمػـ ٣م ا أو فمٝمًٌ َمٌم اآلن أصٌح٦م طمْمرً دم  ويم٘مٛمٜم٣م :دائاًم  ادة ايمً٘م٣مٞمٝم٥م يمٝم٦ًم طمْمرً هم٣ميمزي٣م .َمٛمٝم٥مأُ 

ًل  ؟!فمٚمٙمفدم  وٚمغمهشمؿ رزمف  لـ ئمٚمؾ َمـ أصمؾ ٞمٖمًف ووؿمٛمف ويرافمـ ؽم٘م٣من َمٌم َمَ أيـ َمِ  ؟!أيـ فمٚمٙمٜمؿ ؟!َماليكم اظمٌميكم

 :قنوًل ئمٚمٙم قنوجي٣مَمٙم ؿ،فمٚمٙمٜمدم  قن٣مؽمٙمويت٘م قنيٛم٣مَم ـوٞمجد ايم٘مثغم مم ،ٞمجد إًل ايمٗمٙمٝمؾ
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 ويم٘مـ سم٠مطمذ ايمدٞمٝمــ٣م نمالزم٣م *** لزم٣ميمتٚمٛمـ ٣ميم٤ِم ـاظمْم وَم٣م ٞمٝمُؾ 

 دام ىم٣من هلؿ رىم٣مزم٣مـإذا األوم *** َمٛم٣مل ومقمٍ فمعم   وَم٣م اؽمتٔمٍم  

دم  ن ٞم٥ًٌم ايمزي٣مدة ايمً٘م٣مٞمٝم٥مإو ،ىمؾ فم٣مم يقيمد َمٙمٝمقن وٞمِمػ ودم ،َمٌم ؿمٖمؾدم  ىمؾ دومٝمٗم٥م يقيمددم  :ضمِم٣مءات سمٗمقلطمر اإلآو

وَم٣م اٞمتُم٣مر  ،مه٣مل ألهمراد ايمقؿمـاجلقع واإل سمٖمًّم إلم  ى  أد: مم٣م ددايمٔم٣ممل َمع أن رومٔم٥م األرض ايمزرافمٝم٥م مل سمزدم  ٞم٥ًٌم ي٥مَمٌم سمٖمقق أ

ايمزي٣مدة  ىمام أدت ،لواظماله ليمألؽمػ َمٔمٓمٚمٜمؿ َمأل اظمٗم٣مه ؟!همٟميـ ؾم٣ٌمب َمٌم اآلن :َمٛم٣م زمٌٔمٝمد ياظمجتٚمع اظمٌمدم  ايمٌْم٣ميم٥م

همامذا يمق زمح٧م ه٠مًلء ايمُم٣ٌمب  ،اا وسمٔمٗمٝمًد وزي٣مدة أزَم٥م اظمقاصالت سمٔمٗمٝمًد  ،اظمجتٚمعدم  ايمنوم٥م وايمٗمتؾ وايمٔمٛمػ اٞمتُم٣مرإلم   ايمً٘م٣مٞمٝم٥م

 !؟(ايمٔم٣مذ َمـ رَمّم٣من ـايمٔم٣مَمري٥م  ـايم٣ًمدات ) َم٣مذا يمق فمٚمٙمقا زم٣مظمدن اجلديدة ؟!روا ايمِمحراءَم٣مذا يمق فمٚمّ  ؟!فمـ فمٚمؾ ذيػ

 ايمثٗم٣مدم لػ ايمقفمٔم  َو  سم٘مٚمـ دم: ايمً٘م٣مٞمٝم٥م وأؽم٣ٌمب سمٙمؽ ايمزي٣مدة .ٞمٗمٚم٥مضمٝمٛمئذ ؽمتِمٌح ايمزي٣مدة ايمً٘م٣مٞمٝم٥م ٞمٔمٚم٥م فمٙمٝمٛم٣م ويمٝم٦ًم 

وايمزواج زمٟمىمثر َمـ زوصم٥م زم٤ًٌم  ،مه٣مل األوًلدإٞمج٣مب َمع وىمثرة اإل ،ايمزواج اظمٌ٘مرإلم   يي٠مدايمذي  ـى  طم٣مص٥م زم٣ميمٗمرـ  يوايمٖم٘مر

 ،ايمُمٔم٤مدم  اهلل لاحل٘مقَم٥م سمتٗم :ـ ٣مٔمًٌ وؾم ضم٘مقَم٥مً  ـ ا٣م واضمًد زمد أن ٞمٗمػ ىمٙمٛم٣م صٖمّ  ٞمٔم٣ميم٨م هذه اظمُم٘مٙم٥م ًلك  وضمت .أو زمدون ؽم٤ٌم

 وايمثٗم٣مدم لايمديٛم لويٛممم ايمقفم ،ويٛمٓمؿ األهة ومدر اظمًتْم٣مع ،اظمج٣مًلتك  ؾمتدم  ٞمت٣مجويزيد اإل ،ٞمٖمًف ووؿمٛمفدم  اهلل لوايمُمٔم٤م يتٗم

إلم   همٜمٝم٣م زمٛم٣م ـ، إن ؾم٣مء اهللـ وسمتحًـ أضمقايمٛم٣م  ،٣موٞمًٔمد همٝمف مجٝمٔمً  ،يتٗمدم وؿمٛمٛم٣مضمتك   فمالمايمِمحٝمح فمـ ؿمريؼ اظم٣ًمصمد ووؽم٣مئؾ اإل

 :وهٝم٣م زمٛم٣م ٞمريد ألٞمٖمًٛم٣م ايمٔمزة وايم٘مراَم٥م وايمتٗمدم، ٞمت٣مج وٞمٌذ ايم٘مراهٝم٥م واخلِم٣مم وايم٘مًؾ وايمًٙمٌٝم٥مايمٔمٚمؾ واإل

 زمد أن يًتجٝم٤م ايمٗمدر همال *** ٣م أراد احلٝم٣مةإذا ايمُمٔم٤م يقَمً 

 :همٙمٝم٦ًم ايمٔمػمة زم٘مثرة ايمً٘م٣من ،ٝم٥م وايمٖم٘مري٥مىمؾ اظمج٣مًلت اًلومتِم٣مدي٥م وايمًٝم٣مؽمدم  ٣م سمتٛم٣مهمس اآلن.. إن دول ايمٔم٣ممل مجٝمٔمً . أي٣م ايم٣ًمدة

ِمدر ايمٗمٚمح واحلٌقب يم٘مؾ جئمٙمٜم٣م سمُ ايمذي  فمدده٣م يمٝمس زم٣ميم٘مثغم :أَمري٘م٣م َمثاًل إلم   همٙمٛمٛمٓمر ،ويم٘مـ ايمٔمػمة زمام يًتْمٝمع ايمً٘م٣من إٞمت٣مصمف

َمالزمس ويمٔم٤م َمـ  لٞمت٣مصمٜم٣م ايمِمٛم٣مفمإويم٘مـ  :َمـ ايمدول ايمِمٕمغمة ايمٛم٣مؾمئ٥م ٣موىمذيمؽ ايمٝم٣مزم٣من وىمقري٣م وسم٣ميقان ونمغمه ،دول ايمٔم٣ممل

 .ايمٔم٣ممل ىمٙمفدم  أؿمٖم٣مل وأدوات َمٛمزيمٝم٥م ومد اٞمتمم

 .ـ إن ؾم٣مء اهللـ ٞمت٣مج وئمؿ ايمرطم٣مء يمٝمزداد اإل :سمٛمٓمٝمؿ ايمٛمًؾ وىمثرة ايمٔمٚمؾفمعم   ـ أي٣م ايم٘مرامـ همٙمٛمحٚمؾ أٞمٖمًٛم٣م 

 ايم٘ماملفمعم  ىمٛمٗمص ايمٗم٣مدريـ  *** ٣مفمٝمقب ايمٛم٣مس فمٝمًٌ دم  رَ ومل أَ 

 ـ اىؼيٌ ٗاىقضاء ػيٚ األٍٞح17

 طمْمقرة األَمٝم٥م وىمٝمٖمٝم٥م ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م :٣مهذا اظمقوقع َمقوًح دم  اىمت٤م .ايمٔمٌم احلدي٧مدم  لؽمالح ايمتٗمدم ووؽمٝمٙم٥م ايمروم ايمٔمٙمؿ. 

 * األفكــــار: 

 .َمٌمدم  ( حتدي٣مت ايمتٔمٙمٝمؿ3                           .ايمٔمٙمؿفمعم  ( ايمديـ حي٧م 2             .ايمٔمٌم احلدي٧مدم  ( أمهٝم٥م ايمتٔمٙمٝمؿ1

  .( ٞمامذج َمـ ايمٔمٙمامء6                           .( ايمٔمٙمؿ ؽمالح ذو ضمديـ5  .َمٝم٥م ووؽم٣مئؾ ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمٜم٣م( طمْمقرة األ4

 .( اخل٣ممت٥م9                                 .ؽم٘مٛمدري٥م( َم٘مت٥ٌم اإل8                    .( اهتامم َمٌم زم٣ميمٔمٙمؿ وايمثٗم٣مهم٥م7
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 اظمقوــــــقع

  دم  رَ مل أَ ) :همٗم٣مل فمٛمٜم٣م ازمـ طمٙمدون :ا يمٙمٔمٙمامء٣م يمٙمٔمٙمؿ ودارً ىم٣مٞم٦م ٞمػماؽًم  :ضمكم َمـ ايمدهر ريبَمٌم وايمقؿمـ ايمٔمفمعم  يمٗمد صم٣مء

:ويمذيمؽ همٙمٙمٔمٙمؿ أمهٝم٥م ىمػم .(َم٣م ضمقهل٣م َمـ مم٣ميمؽ ءهمٝميض ،يُمع ٞمقر ايمٔمٙمؿ همٝمٜم٣م :ايم٣ٌمدي٥م أو احل٣مرضة َمديٛم٥م زاهرة َمثؾ ايمٗم٣مهرة  ى 

 .وايمتٔمٙمٝمؿ واجل٣مَمٔم٣مت واظمٔم٣مهد وايمٌحقث جم٣مل ايمؼمزمٝم٥مدم  همٚم٘م٣مٞم٥م ايمدويم٥م سمٗم٣مس زمٔمٙمامئٜم٣م وفمٙمق ىمٔمٌٜم٣م

ووم٣مل ايمرؽمقل  [.1: ايمٔمٙمؼ] .ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ :هم٘م٣مٞم٦م أول آي٥م :ايمٔمٙمؿفمعم  ىمؾ ووم٦م دم  ويمذيمؽ وصمدٞم٣م ايمديـ حيثٛم٣م

زمدر أن ئمٙمٚمقا صح٣مزمتف ى  صمٔمؾ همدي٥م أه ملسو هيلع هللا ىلصوايمرؽمقل  )صححف األيم٣ٌمين(. (.(َمًٙمؿ ىمؾفمعم   همريّم٥م ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م)) :ملسو هيلع هللا ىلصايم٘مريؿ 

مب  ىب  يبجت   حت  خت  مت  ىت    ژ  :وم٣مل  ألن رزمف :زمٗمٝمٚم٥م ايمٔمٙمؿ وايمٔمٙمامء ملسو هيلع هللا ىلص٣م َمٛمف إيامٞمً  :وايم٘مت٣مزم٥م ايمٗمراءة

ؾمٔم٤م َمٌم وؾمٔم٤م األزهر دم  األَمٝم٥م ايم٣ًمئدة :َمثؾ :َمٌم أَم٣مَمف حتدي٣مت ىمثغمةدم  ويم٘مـ ايمتٔمٙمٝمؿ [.11: اظمج٣مديم٥م] .ژيت

 ،وأمهؾ ايمتٔمٙمٝمؿ ،٣مَمٌم ومروٞمً دم  ايمتٔمٙمٝمؿفمعم  ؽمٝمْمر ي ايمذ وٞمُمٟمت األَمٝم٥م زم٤ًٌم اًلضمتالل ،فمٙمؿ ايمٔمٙمامء واجلٜمالءايمذي  ايممميػ

َمٛمذ  لٍ طمر أَمآرزمٝم٥م زمٕموومد اضمتٖمٙم٦م ايمدول ايم يٚمٛمٔمٛم٣م َمـ ايمتٗمدم وايمرومل: ويم٘مـ هٝمٜم٣مت .. هٝمٜم٣مت! وأراد أن يٗميض فمٙمٝمف ضمتك  

واًلؽمتٖم٣مدة  ،ايمِمحػذافم٥م وايمتٙمٝمٖمزيقن واإلدم  اًلهتامم زم٣ميمتٔمٙمٝمؿ :َمثؾ :ألَمٝم٥م ىمثغمةا! ووؽم٣مئؾ حمق ؟ٞمٖمٔمؾ ذيمؽك  همٚمت :ؽمٛمقات

 :وم٣مل ايمُم٣مفمر :ي٣م ويمق رَمزوٞمجٔمؾ هلؿ راسمًٌ  ،َمٌم ىمٙمٜم٣مدم  َمٝمكمسمٔمٙمٝمؿ األُ دم  ٥مٔمّْمٙمَمـ ومدرات ايمُم٣ٌمب اظم

 ٣م يمٙمًٔم٣مدة َمٕمٙمٗمــ٣مزم٣مزمً  ِؼ ٌ  مل يُ  *** همتٔمٙمٚمقا هم٣ميمٔمٙمؿ َمٖمت٣مح ايمٔمال

 تٗمكزم٘مؾ أرض يُ  يّ إن ايمٗمق *** شمؿ اؽمتٚمدوا َمٛمف ىمؾ ومقاىمؿ

احلروب إلم   ًل يٛمحرف ايمٔمٙمؿضمتك   زمد يمف َمـ أطمالق حتِمٛمف وحتٚمٝمف ًل :أن ايمٔمٙمؿ ؽمالح ذو ضمديـ ـ: دةأي٣م ايم٣ًمـ وَمـ اظمٜمؿ ذىمره 

  :وم٣مل ايمُم٣مفمر :(يمٖمريد ٞمقزمؾأ)َمثٙمام ضمدث َمع اطمؼماع  :وايمدَم٣مر

ـّ   قاَل تقج رزمف زمَخ َم٣م مل يُ  *** يٛمٖمع وضمده ايمٔمٙمؿَ  ًل حتًٌ

 ،ايمٔمٙمقمدم  (احلًـ زمـ اهلٝمثؿ) :هم٘م٣من َمٛمٜمؿ :َمـ ايمٔمٙمامء ايمٔمٓمامءا فم٣مَم٥م وَمٌم طم٣مص٥م ىمثغمً  لؽمالَمواإل وومدم ايمٔم٣ممل ايمٔمريب

ايمٔمٙمؿ دم  (ئمٗمقب)و (زويؾو) ،ايمممع وايمدفمقةدم  (ايمٌٛم٣م)و (حمٚمد فمٌده)و ،ايم٘مٝمٚمٝم٣مءدم  (صم٣مزمر زمـ ضمٝم٣من)و ،ايمٖمٗمفدم  ل(ايمُم٣مهمٔمو)

 :ايمٙمٕم٥م واألدبدم  (ايمٔمٗم٣مد)و (حمٖمقظ)و ،وايمْم٤م

 ًٌ  ٣م َمـ ايمٔمٙمؿ أو طمذه٣م َمـ اظم٣ملهَ ذ  طُم  *** اــًد ــاظمجد جمتٜمــ ٣م ظمٔم٣مرمي٣م ؿم٣ميم

 اللوإومــــ صمٜمؾٍ فمعم   ٌد ــجم ـَ ٌ  مل يُ  *** هؿجمَد  ايمٛم٣مُس  لزم٣ميمٔمٙمؿ واظم٣مل يٌٛم

ًل يٙمٝمؼ زمٛم٣م هذا ايمٔم٣مر  :(اومرأ)همٛمحـ أَم٥م ، ايمٔم٣ممل احلدي٧مدم  َم٘م٣مٞمتٜم٣مفمعم  هتتؿ َمٌم زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٔمٙمامء يمتح٣مهمظ جي٤م أن  :ويم٘مؾ َم٣م ؽمٌؼ

ايمٕمرب دم  هم٘مؿ َمـ فم٣ممل :اآلنضمتك   جم٣مل ايمؼمزمٝم٥م وايمتٔمٙمٝمؿدم  وهلؿ ايمٝمد ايمْمقلم   ،يقن هؿ ايمذيـ فمٙمٚمقا ايمٌممي٥مهم٣مظمٌم ،اظمدفمق األَمٝم٥م
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فمعم   ؽم٘مٛمدري٥م ومّم٣مءً َمـ أصمؾ ذيمؽ ىم٣من اًلهتامم زم٣ميمٔمٙمؿ وايمٔمٙمامء وَم٘مت٥ٌم اإل !٣م٣مومً ٣م طمٖمّ يرهمع اؽمؿ َمٌم فم٣ميمٝمً  ايمقؿمـ ايمٔمريبدم  ؿوَمٔمٙمّ 

 .األَمٝم٥م واجلٜمؾ

 ـ اىري٘ز18

 ووح ذيمؽ .ويم٘مٛمف أهمًده٣م زم٣مظمٙمقشم٣مت :وطمٙمؼ ىمؾ َم٣م همٝمٜم٣م يمإلٞم٣ًمن ،ٙمؼ اهلل األرض زمٝمئ٥م ٞمٗمٝم٥مطم. 

 * األفكــــار: 

  .( أٞمقاع وَمٓم٣مهر ايمتٙمقث3            .( اإلٞم٣ًمن أؽم٣مء اؽمتخدام ايمٌٝمئ٥م2          .( طمٙمؼ اهلل ايمْمٌٝمٔم٥م ٞمٓمٝمٖم٥م مجٝمٙم٥م1

 .(واصمٌٛم٣م ٞمحقه٣م)ايمٌٝمئ٥م َمـ ايمتٙمقث فمعم  ظ ( ىمٝمػ ٞمح٣مهم5    .ؽمالح ذو ضمديـ ل( ايمتٗمدم ايمٔمٙمٚم4 

 اظمقوــقع

 سم٘مريؿ اهللفمعم  وهذا ديمٝمؾ  :وطمٙمؼ ىمؾ َم٣م همٝمٜم٣م يمإلٞم٣ًمن ،يمٗمد طمٙمؼ اهلل األرض زمٝمئ٥م ٞمٗمٝم٥م .. ٞمٔمؿ  ک  ک        ژ  :يمإلٞم٣ًمن

َمـ ؾمجر أروف يٛمٔمؿ زمام أهم٣مء اهلل فمٙمٝمف دم  وفم٣مش اإلٞم٣ًمن طمٙمٝمٖم٥م اهلل [.71: اإلهاء] .ژک  گ  گ   گ  گ  ڳ

 :وحت٦م إؾم٣مرسمف ،٣مجلٚمٝمع َمًخر يمف: هم.. ونمغمه٣م. وزم٣ًمسمكم وزهقر وشمامر وأهن٣مر وؿمٝمقر وضمٝمقاٞم٣مت

 يايم٣ٌمر عِ ٛم  ُص  زمديعَ  ريَؽ أُ ضمتك   *** يـ٣مرـسمٙمؽ ايمْمٌٝمٔم٥م ومػ زمٛم٣م ي٣م ؽم

 ـ: ذيمؽدم  ٤موًل فمٝمـ يمٝمٌح٧م وي٘متُمػ  :ايمٖمّم٣مءإلم   صٔمدضمتك   األرضدم  هذا اظمخٙمقق ايمْمٚمقح زمام أٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمف ومل ي٘متِػ 

..  هٝمٜم٣مت.. ويم٘مـ هٝمٜم٣مت  :ويٗمٛمع زمام يريده اإلٞم٣ًمن َمـ َمٟمىمؾ وَمممب وَمٙمٌس وسمرهمٝمف يمٔمٙمف يرى   ل٣م يٖمهمٟمصٌح ايم٘مقن مجٝمٔمً 

 .زمؾ أص٣مهب٣م زمقازمؾ َمـ ايمتٙمقث :٘مره٣مؾُم  ي٠مدّ مل ومل حي٣مهمظ فمٙمٝمٜم٣م و ،سمٙمؽ ايمٛمٔمٚم٥م ـ  ُِم هم١من هذا ايم٘م٣مئـ اظمديمؾ مل يَ 

 ی  ژ :وايمػم وايمٌحر واجلق ،اومتحؿ األطمي وايمٝم٣مزمسايمذي  هق ؾمٌح ايمتٙمقث :٥م يمفهمٟمطمذ يٛمْمٙمؼ زمٗمْم٣مر هيع ًل حمْم

ف وصمرّ  ،٣م ظمٛمزيمفايمٕم٣مزم٣مت يمٝمِمٛمع أشم٣مشمً فمعم  اإلٞم٣ًمن ى  هم٣مفمتد [.41: ايمروم] .ژيئ   جب  حب   ىئ    مئ    ی        جئ  حئ 

ايمٌح٣مر واألهن٣مر وىمذيمؽ دم  خمٙمٖم٣مسمفك  وأيمٗم ،ىمؾ َم٘م٣مندم  وأؿمٙمؼ دطم٣من َمِم٣مٞمٔمف وؽمٝم٣مراسمف ،فمٙمٝمٜم٣م األزمراج وايمٔمامرات لايمؼمزم٥م يمٝمٌٛم

 .ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ژ  : ومل يًٚمع يمٗمقل اهلل طم٣ميمٗمف ،ايمٗمامَم٥م واظمخٙمٖم٣مت ايم٘مٝماموي٥م وايمٛمقوي٥م

ًل ضمٌم ايمتل  همٟمص٣مزمتف زم٣مألوزمئ٥م واألَمراض :فمدو يمدودإلم   َمـ صديؼ محٝمؿ ـ زمٟمَمٍر َمـ اهلل ـ ٞمٗمٙم٦ٌم ايمٌٝمئ٥م فمٙمٝمف٣مهم [.56: األفمراف]

 .ٛمٓمٝمػايمواظم٣مء نمغم  ،ىمؾ ذيمؽ َمـ اهلقاء اظمٙمقث .. وأَمراض ايمِمدر وايمٗمٙم٤م ،ايمنؿم٣من :٣مَمٛمٜم :هل٣م

  وزمدًًل  ،ايمْم٣موم٥م ايمُمٚمًٝم٥م صديٗم٥م ايمٌٝمئ٥مفمعم   اًلفمتامد فمٙمٝمٛم٣م جي٤م َمـ ايمتٗمدم ايمّم٣مر زم٣ميمٌٝمئ٥م ! همٌدًًل ؟ايمٌٝمئ٥مفمعم  همٜمؾ ضم٣مهمظ اإلٞم٣ًمن 

 ،وهق ايمتٙمقث :ض ذيمؽ ايمقضمش ايم٘م٣مه وايمٕمقل اظمٖمؼمسروّ ٞمُ ضمتك   حراءايمِمدم  ٛم٣مٝم  ٛمَ  زمَ ايمزرافمٝم٥م هاّل  األرايضفمعم  َمـ ايمٌٛم٣مء 

 :٣م ؾمٔم٣مرويمٛمرهمع مجٝمٔمً  ،ؿمٌٗم٥م األوزونفمعم  ٞمح٣مهمظ ضمتك   :أىمًٝمد ايم٘مرزمقن وٞمٗمٙمؾ َمـ ايمٕم٣مزات ايم٣ًمَم٥م ىمٟمول أىمًٝمد ايم٘مرزمقن وشم٣مين

 .ايمتٙمقثفمعم  ٣م يمٙمٗمّم٣مء ويمٛمجتٚمع مجٝمٔمً  ،ًل زم٣ميمٗمقل ويم٘مـ زم٣ميمٔمٚمؾ (ايمٛمٓم٣مهم٥م َمـ اإليامن)
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 ا *** وإذا اهمؼمومـ سم٘منت آضم٣مداإذا اصمتٚمٔمـ سم٘مًن  يِصّ ايمٔمِ ك  سمٟمزم

 زمٖمّمٙمٜم٣م افمؼماهًم٣مإن مل ي٘مـ  :فمٙمٝمٛم٣م أن ٞمرد هل٣م اجلٚمٝمؾ لفمٙمٝمٛم٣م زمٟمهمّم٣مل ىمثغمة يٛمٌٕم اهلل هب٣م أٞمٔمؿايمتل  إن ايمٌٝمئ٥م :وطمالص٥م ايمٗمقل، 

 .أٞمٖمًٛم٣م وأصمٝم٣ميمٛم٣م ايمٗم٣مدَم٥مفمعم  ٣م همٙمٝم٘مـ طمقهمً 

 األرضفمعم   ٞم٣م متًمزمٝمٛمٛم٣م *** أىم٣ٌمد وًلدٞم٣موإٞمام أ

 األسض اىَحريحـ 19

 )فيسطِٞ ٗاىؼشاق(

 اىَْرظش ٍصش ٗدٗس

   ؟يتحد ايمٔمرب وحيرروا َمٗمدؽم٣مهتؿ ك  همٚمت ،يمف صمٌكم ايم٘مراَم٥م وايمديـ ى  أرض همٙمًْمكم وايمٔمراق يٛمد إن َم٣م حيدث اآلن فمعم! 

 * األفكــــار:

.( ايمٔمراق َمرة أطمر3.   يدومتؾ وسممم( َم٣م حيدث دم همٙمًْمكم َمـ 2    ىمراَم٥م وفمزة. أيـ هل اآلن!؟ (1  ( ضمؾ ايمٗمّمٝم٥م.3    ى 

 اظمقوــقع  

 هذه دم َم٘متٌلفمعم   أصمٙمس … وايمٔمزيز ذيمٝماًل  ،٣مويِمٌح ايمٗمقي ؤمٝمٖمً  ،وسمٛمٗمٙم٤م األضمقال ،وسمتٌدل األَمقر ،يدور ايمزَم٣من دورسمف 

يمرؾمٝمد ا ه٣مرون واخلٙمٝمٖم٥م اإلؽمالَمٝم٥م اخلالهم٥م أي٣مم ،وايم٘مراَم٥م ايمٔمزة أي٣مم اإلؽمالَمل ايمٔمريب يمٙمقؿمـ طمريْم٥م يدي وزمكم ايمٙمحٓم٣مت

اظمٔمتِمؿ  ٣ممأيوىمذيمؽ  (.ذومل أو نمريب ؽمٝمٟمسمٝمٛمل طمراصمؽ) :ضمٝمٛمام ىم٣من خي٣مؿم٤م ايمًح٣مزم٥م وم٣مئاًل  (فمٙمٝمف ى  اخلٙمٝمٖم٥م ايمِم٣ميمح اظمٖمؼم)

وأرؽمؾ رؽم٣ميم٥م  .(أطمت٣مه يمٌٝمؽ ي٣م) :همٙمٌل اخلٙمٝمٖم٥م اظمٔمتِمؿ ٞمداءه٣م .(َمٔمتِمامه وا) :وم٣مئٙم٥م :اَمرأة َمًٙمٚم٥م دم زمالد ايمروماؽمتٕم٣مشم٦م  ضمٝمٛمام

يمؽ  سمٝم٦ُم أوإن مل سمٖمٔمؾ  ،ؼ هاح اظمرأة اظمًٙمٚم٥مأؿمٙمِ  ،ىمٙم٤م ايمروم َمـ اظمٔمتِمؿ زم٣مهلل طمٙمٝمٖم٥م اظمًٙمٚمكم إلم  ) :وم٣مئد ايمروم صم٣مء همٝمٜم٣م لم  إ

 .(وايمًالم ……طمره فمٛمدي آزمجٝمش أويمف فمٛمدك و

 ايمٝمٜمقد قنإلره٣مزمٝمٖمل همٙمًْمكم يٗمقم ا: همايمذل واهلقان ى  ! ٞمر؟ى  همامذا ٞمر .. زمكم يدي طمريْم٥م ايمقؿمـ ايمٔمريب اإلؽمالَمل اآلن 

سمٛمًقن َمذازمح  ويمٔمٙم٘مؿ ًل ،وَمـ ومٌٙمف ىم٣مٞم٦م َمذزمح٥م احلرم اإلزمراهٝمٚمل ،وومتؾ اظمًٙمٚمكم همٝمف ،وسمدٞمٝمًف ،ضمتالل اظمًجد األومٍم  ٣مزم

 :وصػما وؾم٣مسمٝمال ،ووم٣مٞم٣م ،دير ي٣مؽمكم :َمثؾ :ىمثغمة ى  أطمر

 ارضمؾ فمـ ايمٗمدس واسمرك ؽم٣مضم٥م احلرم
 

 طمٛمزير زم٣ميمرَمؿ هؾ يٙمتٗمل ايمْمٜمر ي٣م 
 

 ْمٜمرةَمُ  فمعم  أرضٍ  ىمٝمػ اصمؼمأَت 
 

ِ أُ    اهلل واألَمؿ طمٙمِؼ  هب٣م طمغمُ  يَ ه 
 

 ارضمؾ فمـ ايمٗمدس واسمرك ؽم٣مضم٥م احلرم
 

 رزمٝمد زم٣ميمٗمٚمؿفمِ  يًتقي ايمٗمزم ي٣م ًل 
 

 ٞمفإ :ك  وهق ذاه٤م يمٔمالصمف دم اظمًتُمٖم ،تؾ دم أضمّم٣من أزمٝمفايمْمٖمؾ ايمذي ومُ  ك  .. يمـ أٞمً ك  ٙمـ أٞمًهمايمٔم٣ممل ىمٙمف  ِزَ يمق ٞمَ  .. أَم٣م أٞم٣م: 

محد )أٞمف ايمُمٝمخ إ :ؾمٜمٝمد ايمٖمجر .. ٞمٔمؿ !؟ٜمؾ سمٛمًقن ؾمٜمٝمد ايمٖمجرهم :وإذا ٞمز ايمٔم٣ممل ىمٙمف ونمغمه ايم٘مثغم وايم٘مثغم. ،(ةرحمٚمد ايمد)

  :ومتٙمتف أيدي ايمٝمٜمقد وهق فم٣مئد َمـ صالة ايمٖمجر :ايمٗمٔمٝمد ايمذي زمٔم٧م األَمؾ دم ٞمٖمقس ايمراصمٙمكم ،َم٥ماوايم٘مر ةص٣مضم٤م ايمٔمز (،ي٣مؽمكم
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 ايمُمدادص٣مضم٤م األؽمد  ي٣م *** ؾمٝمخ اجلٜم٣مد ي٣مؽمكم ي٣م

 ٣مدٜمـورؽمٚم٦م درزمؽ يمٙمج***  ـالدفمٙمٚمتٜمؿ ضم٤م ايمٌ

   سمٔمذي٤م ... سممميد ... ومتؾ ... دَم٣مر اضمتالل :دم همٙمًْمكم حيدث دم ايمٔمراق ـ طمقيتإي٣م ـ َم٣م ضمدث  .. أرض ايمٔمراق وفمعم ... :

زمؼمول ايمٔمراق يـ ايمٔمرب َمـ أ !؟يـ هؿ مم٣م ٞمٔم٣مين َمـ وضمقش آشمٚمكمأ !؟يـ صمٛمد اظمًٙمٚمكمأ :ايم٘مؾ يٌمخ وم٣مئاًل  !؟يـ ايمٔمربأ

ؽمالم زال دم اإل وَم٣م ،زال ايمٔمرب َمقصمقديـ َم٣م !؟يب نمري٤م ايمذي سمٛمتٜمؽ همٝمف احلرَم٣متأيـ ايمٔمرب َمـ ؽمجـ أ !؟ًٙم٤مايمذي يُ 

: راوٝمٜمؿأحترير  إلم   ـ ن ؾم٣مء اهللـ إقن ٙمُ ِِم ًقف يَ هم ٣موسمقضمد ايمٔمرب مجٝمٔمً  ملسو هيلع هللا ىلصوؽُمٛم٥م ٞمٌٝمف   ٙمق متًؽ اظمًٙمٚمقن زم٘مت٣مب اهللهم :ةومق

 [.113: آل فمٚمران] .ژ ڃ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ژ  ٹ ٹ

 همٜمؿ ىمام وم٣مل ايمُم٣مفمر :فمداءاأل ك  وًل ٞمخُم: 

 ٣مومــد سم٘مـقن زمخٝمـط ايمـزيـػ سمدىمٝم٘م***  ٝم٘م٣مشمقب َمـ ايمرصمس دم ايمٓمٙمامء ومد ضمِ 

 ن َمٌم هل ١مهم َمـ اجلٜمد وايمتّمحٝم٣مت: ويم٘مـ ٞمحت٣مج اظمزيد: ايمٖمٙمًْمٝمٛمٝم٥م وايمٔمراومٝم٥م ٥مايمٗمّمٝم حلؾ يـصم٣مهد ك  ًٔمٞم ٛم٣موًل ؾمؽ أٞم

 واظمقاومػ. ى  زمد َمـ احت٣مد ايمٔمرب دم ايمرؤ وًل ،هلذه اظمُم٘مالت ٥مزمد َمـ ضمٙمقل صمذري همال :يمقؿمـ ايمٔمريبيمدول ا  ى  األطم٦م ايم٘مػم

 زمد أن يًتجٝم٤م ايمٗمدر إذا ايمُمٔم٤م يقًَم٣م أراد احلٝم٣مة *** همال

 ـ اىرطشف ٗاإلسٕاب21

 وؽمقف يٟميت ايمٝمقم ايمذي ًل يٓمٜمر همٝمف اإلره٣مب زمٚمٌم ٥م،ظمٝمإن اإلره٣مب ـم٣مهرة فم٣م. 

 ـــار:* األفكـ

ـّ دم نمغم حمؾ، وفمٙمٝمٛم٣م ايمتِمحٝمح.1  ( اخل٣ممت٥م.4   ( اإلؽمالم ديـ رهمٍؼ وؽمامضم٥م.3  ( اإلؽمالم ضمّرم ومتؾ اظمًٙمؿ ونمغمه.2  ( ـم

 قعــاظمقو

   وحت٣مب زمٔمد  ،وأن ايمٔم٣ممل اؽمتٛم٣مر زمٔمد ايمّمالل ،اخلغمفمعم  ايمتل نمٙم٤م همٝمٜم٣م ايممم  ىمٛم٣م ٞمٓمـ أٞمٛم٣م ومد فمػمٞم٣م فمِمقر اجلٜم٣ميم٥م األولم

ودم هذه ايمٓمروف ايمتل حيٝم٣مه٣م ايمٔمرب وسمٔمٝمُمٜم٣م األَم٥م  .. واآلن! وأن ؾمٚمس اظمدٞمٝم٥م ومد أذوم٦م ،زمٔمد ايمْمٕمٝم٣منك  طمآوسم ،ايمٔمدوان

فمـ  نمغم ايمِمحٝمح٥مٞمِمحح اظمٖم٣مهٝمؿ  :اإلؽمالَمٝم٥م َمـ صمٜم٣مد داطمؾ األرايض اظمحتٙم٥م وٞممم يمإلؽمالم واخلغم واحلري٥م دم ىمؾ َم٘م٣من

زافمٚمكم أهنؿ حيٚمقن  ،إلؽمالم أن يُمقهقا صقرسمف دم أفمكم ايمٕمرب وايمٛم٣مس أمجٔمكماإلم   ويِمٚمؿ زمٔمض اظمٛمتًٌكم ٌِمّ ٝمُ هم :اإلؽمالم

 .يم٘مٛمٜمؿ يٖمًدون َمـ ضمٝم٧م يريدون اإلصالح :رضاألرض وايمٔمِ 

  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ  ٹ ٹ  :زم٣ميمُمٜم٣مدسمكم رّ ومَ  أَ همٌٟمي فمٗمؾ يتِمقر اإلٞم٣ًمن أن يٗمتؾ َمًٙماًم

وأن احل٘مقَم٥م ايمتل سمًٚمح  ،أهنؿ ىمٖمرة ايمًٝم٣مح زافماًم فمعم  ئمتدي وَمٛمٜمؿ َمـ  [.32: اظم٣مئدة] .ژٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 ،رائح٥م اجلٛم٥م ح  رَ مل يَ  ،اـ ومتؾ َمٔم٣مهًد َمَ )) :ملسو هيلع هللا ىلصأمل سمٗمرأ ضمدي٧م ايمرؽمقل  ،ي٣م أطمل :أومقل يمف :(ضم٘مقَم٥م ىم٣مهمرة)هلؿ زم٣ميمدطمقل ه٘مذا 
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وومد صمٔمؾ اهلل  ،ؿ ٞمٗمتٙمٜمؿ دم دي٣مرٞم٣مهمٌٟمي فمٗمؾ ٞمٖمتح هلؿ أزمقازمٛم٣م شم )صحٝمح ايمٌخ٣مري(.((. ٣موإن رحيٜم٣م سمقصمد َمـ َمًغمة أرزمٔمكم فم٣مَمً 

ويم٘مـ َمـ ه٠مًلء ايمُم٣ٌمب  :٣مَمًٙمؿ أو نمغم َمًٙمؿ هبذا ايمُم٘مؾ إؿمالومً فمعم  رض واظم٣مل أَم٣مٞم٥م ًل يِمح ظمًٙمؿ أن ئمتدي وايمٔمِ  ٛمٖمسايم

احلؼ إلم   وأن ئمٝمدوهؿ ،وهنٝم٤م زم٣ميمٔمٙمامء واظمرزمكم واألزهر ايممميػ أن حي٣موروا ه٠مًلء ايمُم٣ٌمب ،وًل هم٣مؽمد ٝمئَمـ هق نمغم ؽم

  ٣م.هم٣مجلٚمٝمع ئمٙمؿ أن ايمٔمٛمػ ًل يقيمد إًل فمٛمٖمً  :اايمٔمٛمػ أزمًد إلم   وًل ٞمٚمٝمؾ ،ايمِمقابو

 ودم َمٝمدان ايمٔمٚمؾ وايمدفمقة واإلصالح  ،َم٣م همٝمف اخلغم وايمرؾم٣مد ألَمتٛم٣م اإلؽمالَمٝم٥م ويمقؿمٛمٛم٣م احلٌٝم٤م َمٌمإلم   همٛمقصمف ه٠مًلء ايمُم٣ٌمب

 .ژڤ  ڤ  ڤ  ڤژ  ٹ ٹ : األَم٥م ايمقؽمط ،ملسو هيلع هللا ىلصؾم٣ٌمب أَم٥م حمٚمد  كم،َمتًع يمٙم٘مثغم َمـ ايمُم٣ٌمب اظمخٙمِم

ـَ ََمتكِمٌ )) :ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل رؽمقل اهلل  [.143: ايمٌٗمرة] ٍؼ  :إِّن َهَذا ايمّدي نِمُٙمقا همِٝمِف زمِِرهم  َؼ ًَل )) :أيًّم٣م ملسو هيلع هللا ىلص ووم٣مل )ضمًٛمف األيم٣ٌمين(. ((.هَمٟمَو   إِّن ايمّرهم 

ـ  َر   َوًَل  ،َزاَٞمفُ  ٍء إًِّل َر   َيُ٘مقُن دِم   :أن ٞمٟمطمذ اإلؽمالم زم٣ميمرهمؼ وايمٙمكم وايمتدرج :ذيمؽك  وَمٔمٛم ًٙمؿ(.)صحٝمح َم ((.ؾَم٣مَٞمفُ  ٍء إًِّل ُيٛم َزُع َِم

ومل ي٘من  ،صٛماًم  (361شمالشمامئ٥م وؽمتقن )وىم٣من ضمقل ايم٘مٔم٥ٌم  ،دم َم٘م٥م ؽمٛم٥مً  (13)ة شمالث فممم  اهلل  َد ٌَ فمَ  ملسو هيلع هللا ىلصهم١من رؽمقل اهلل 

 .٣مزمٔمد ايمٌٔمث٥م زمٔممميـ ؽمٛم٥م سمٗمريًٌ  :أي :األصٛم٣مم إًل دم همتح َم٘م٥م

 ٣ميم٘مـ اإلره٣مزمٝمكم ايمذيـ يٕمتِمٌقن ضمٗمّ  ٣م:إره٣مزمٝمّ يمٝمس  فمـ أروف أن َمـ يداهمع ـ سمِمحٝمح اظمٖم٣مهٝمؿ َمـ زم٣مب ـٞمٗمرر  :ودم اخلت٣مم 

فمعم   ٔمديوايمت ،هق اخلروج فمـ ايمممفمٝم٥م :واإلره٣مب ،ويٗمتٙمقن ويٖمًدون ، يمٝمس َم٣مهلؿوَم٣مًًل  ،أروٜمؿ ٦ميمٝمً ٣موأرًو  ،يمٝمس هلؿ

 .٣مٔمً ٝمَ وؾِم  ٣مومً رَ ٞم٘مقن أَم٥م واضمدة ًل همِ همٔمٙمٝمٛم٣م أن  .واضمتٗم٣مر ايمٗمقاٞمكم ايمًاموي٥م وايمقؤمٝم٥م طمريـ،ضمٗمقق اآل

 اىؼ٘ىَح ٗاىرقذً اىرنْ٘ى٘جٜ ـ21

 ؟همام ؽم٤ٌم ذيمؽ وٞمت٣مئجف .أصٌح ايمٔم٣ممل اآلن أؾمٌف زم٣ميمٗمري٥م ايمِمٕمغمة 

 * األفكــــار:

 َم٣مذا جي٤م فمٙمٝمٛم٣م يمالؽمتٖم٣مدة َمـ ايمٔمقظم٥م وجتٛم٤م أرضاره٣م؟( 3   ( صمقاٞم٤م ايمٔمقظم٥م اظمختٙمٖم٥م.2( اظمٗمِمقد زم٣ميمٔمقظم٥م.   1

 ــقعاظمقو

 وأن  ،وأن يًخر يمإلٞم٣ًمن ىمؾ َم٣م يًتْمٝمع َمـ صمق وزمحر وزمر ،يمٗمد اؽمتْم٣مع ايمٔمٙمؿ دم ايمٔمٌم احلدي٧م أن يذيمؾ َمِم٣مفم٤م احلٝم٣مة

ىم٣ميمتٙمٖم٣مز وايمٛم٦م وايمٗمٛمقات )وَم٣م اطمؼمفمف َمـ أصمٜمزة ضمديث٥م ـ  همٗمد صمٔمؾ ايمٔمٙمؿُ  :ايمراضم٥م وايمرهم٣مهٝم٥م ويٛمغم يمف احلٝم٣مة يٗمدم يمف أؽم٣ٌمب

ؽمؼمايمٝم٣م وأي دويم٥م دم ايمٔم٣ممل ٞمٔمرهمف أهمام حيدث دم أَمري٘م٣م وايمٝم٣مزم٣من وايمِمكم و :ىم٣ميمٗمري٥م ايمِمٕمغمة٣مملَ ايمٔم ـ (..... ونمغمه٣م ايمٖمّم٣مئٝم٥م

 ،ويمٙمٔمقظم٥م أىمثر َمـ صم٣مٞم٤م ،(ايمٔم٣ممل)همٜمق َمِمْمٙمح َمٟمطمقذ َمـ ىمٙمٚم٥م  :(زم٣ميمٔمقظم٥م)ًٚمٝمف ٞموهذا َم٣م  ،ايمقوم٦م ٞمٖمسوٞمحـ دم َمٌم دم 

 :وهل ذات صٌٕم٥م أَمري٘مٝم٥م دم ىمؾ صمقاٞمٌٜم٣م

 ألن أَمري٘م٣م سمريد ايمٔم٣ممل ىمٙمف أن  ؟اظم٣مذ .. َمـ ٞمٖمٔمٜم٣م أىمثر ـ ٞمحـ ايمٔمربـ َمية يمٛم٣م  فمقظم٥م وهل :ثٗم٣مدم يمٙمٔمقظم٥مايمٖم٘مري وايم ٣مٞم٤ماجل

ايمٖمّم٣مئٝم٥م ايمتل ٞمُم٣مهده٣م يمٝمؾ  ويٚمثؾ ذيمؽ ايمٗمٛمقاُت : يٖم٘مر زمْمريٗم٥م واضمدة وأؽمٙمقب واضمد زم٘مؾ ضمري٥م دون أي ومٝمد َمـ ديـ أو طمٙمؼ

 .ايمرذيٙم٥م وايمٔمٛمػفمعم  وأىمثره٣م ايمير زمام همٝمٜم٣م َمـ أهمالم ه٣مزمْم٥م وَمُم٣مهد حت٧م  إهم٣مدة ٌٔمّمٜم٣مهم ،ع ؾم٣ٌمزمٛم٣م أووم٣مسمف أَم٣مَمٜم٣مّمٝمّ ويُ  ،هن٣مر
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 ىمؾ ايمدول زمٖمتح ضمدوده٣م اجلٚمرىمٝم٥م وإيمٕم٣مء اجلامرك أَم٣مم ىمؾ ايمًٙمع ايمٗم٣مدَم٥م َمـ  م ايمٔمقظم٥مٙمزِ همتُ  :أَم٣م اجل٣مٞم٤م اًلومتِم٣مدي يمٙمٔمقظم٥م

ٝمُمؼمي األهمّمؾ ؽم اظمُمؼمي ًل ؾمؽ أن وضمٝمٛمئذٍ  :٣مرجَمـ اخل ةايمًٙمع اظمًتقرد ختٖمٝمض أؽمٔم٣مرإلم   وهذا األَمر ي٠مدي ،اخل٣مرج

ويٛمٜم٣مر  ،ويتممد ايمٔم٣مَمٙمقن ،همتٕمٙمؼ ايمدويم٥م َمِم٣مٞمٔمٜم٣م ،طم٣ًمرة ايمٌّم٣مئع ايمقؿمٛمٝم٥مإلم   مم٣م ي٠مدي :واألرطمص وهق اظمٛمت٨م اظمًتقرد

 .اًلومتِم٣مد

  ًيم٘مـ فمٙمٝمٛم٣م أن  :ايمِمٝم٣مدك  خيُمٞمّمٔمٜم٣م دم ايمرَم٣مل ىم٣ميمٛمٔم٣مم  وؽمٛم٣م وًلءأن ٞمرهمع رو ،أن ٞمًتٝمٗمظ وًل ٞمٛم٣مم ٣مويمذيمؽ جي٤م فمٙمٝمٛم٣م مجٝمٔم

َم٣م ييٞم٣م ويٖمًد  وٞمرهمض ،ٛمٟمطمذ َم٣م يٖمٝمدٞم٣م َمـ سمٗمدم صٛم٣مفمل وسم٘مٛمقيمقصملهم :ايمٕمربفمعم  ٞمٖمت٣مح اًل :َمثؾ :(ايمٔمقظم٥م)ٞمٟمطمذ ممٝمزات 

 :شمؿ زمٟمٞمٖمًٛم٣م ، وأن ٞمثؼ زم٣مهلل ،ى  األومقوألن ايمٔم٣ممل ًل حيؼمم إًل األهمّمؾ  :وفمٙمٝمٛم٣م أن ٞمجتٜمد دم ىمؾ اظمج٣مًلت ،أزمٛم٣مءٞم٣م وؾم٣ٌمزمٛم٣م

 يٕمغم اهلل َمـ ضم٣مل إلم  ضم٣مل***  َم٣م زمكم ؿمرهم٥م فمكم واٞمت٣ٌمهتٜم٣م

 ٰٙاىحشٝح ٗاىؼذه ٗاىش٘س ـ22

 (اىذَٝقشاطٞح)

 ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م( َم٣ٌمدئ يمٗمٝم٣مم ايمٛمٜمّم٥م دم ىمؾ اظمج٣مًلتى  احلري٥م وايمٔمدل وايمُمقر(. 

 * األفكــــار:

 .( طمْمقات َمٌم ٞمحق ايمُمقرى  4 وطمغم َمـ ؿمٌٗمٜم٣م. :( ايمُمقرى  3 ووصٝم٥م اإلؽمالم زمف. ( ايمٔمدل2 ( احلري٥م وَمٖمٜمقَمٜم٣م وأمهٝمتٜم٣م.1

 اظمقوــقع

 همٜمل رضورة ىم٣مظم٣مء واهلقاء  :َم٣ٌمدئ يمٙمٚمجتٚمع ايمًٙمٝمؿ وايمٛمٜمّم٥م دم ىمؾ اظمج٣مًلتى  مم٣م ًل ؾمؽ همٝمف أن احلري٥م وايمٔمدل وايمُمقر

 وٞمٗمػ أوًًل  ،ك  أهمّمؾ وضمٝم٣مة أرومجمتٚمع  ؽم٣مئؾ اًلٞمْمالق إلم  وهمٜمل  !؟اهلقاء أو ايمْمٔم٣مم وأأرأيتؿ دويم٥م سمًتٕمٛمل فمـ اظم٣مء  .. وايمْمٔم٣مم

هم٣محلري٥م يمٝم٦ًم َمْمٙمٗم٥م يم٘مٛمٜم٣م  : ظمٛمٜم٨م اهلل ٣مويٖمٔمؾ َم٣م يريد ؿمٌٗمً  ،يٗمقل َم٣م يُم٣مء ،٣مؿمٙمٝمٗمً  اهم٣ٌمحلري٥م ئمٝمش اإلٞم٣ًمن ؽمٔمٝمًد  :احلري٥م َمع

 ،ايمٗمٝمؿدم ـمؾ األطمالق وي٘مٚمـ يم٘مـ احلري٥م َمٔمٛم٣مه٣م احلٗمٝمٗمل  :ايمٌٔمد فمـ األطمالق وايمٗمٝمؿدم  همٙمٝم٦ًم احلري٥م  ،َمٗمٝمدة زمٟمدب ايمٛمٖمس

يٟمطمذ طمغماسمٛم٣م ويٛمٜم٤م  ضمتاللأو ا ،تح٘مؿ همٝمٛم٣م ـمروف اومتِم٣مدي٥م أو ؽمٝم٣مؽمٝم٥مسمأن ٞمٔمٝمش دم جمتٚمع ضمر ًل  :ايمُم٣مَمؾ يمٙمحري٥مك  واظمٔمٛم

 .وايمٔمراق همٙمًْمكم :أَمث٣مل :َمـ أصمؾ احلري٥م حتٙم٥م٣مهد ىمؾ ايمدول اظمجتويمذيمؽ  :شمرواسمٛم٣م ويِم٣مدر آراءٞم٣م

  (ايمٝمٔمٝمش اظمجتٚمع ؽمٔمٝمًد  :احلري٥م ؾمٚمس جي٤م أن سمممق دم ىمؾ ٞمٖمس) :قلإذ يٗم :ومقل اظمٛمٖمٙمقؿمل ذىمرأن ٞموَمـ هٛم٣م جيدر زمٛم٣م. 

هق أن يٌمف اإلٞم٣ًمن أَمقر ٞمٖمًف  :وايمٔمدل :هق اظمحقر ايمث٣مين يمٗمٝم٣مم دويم٥م فمٓمٝمٚم٥م هم٣ٌميمٔمدل وم٣مَم٦م ايمًاموات واألرض :ايمٔمدل

وم٣مٞمقن إهلل ًل سمٌديؾ همٝمف وًل فمعم  يمف وأن يًغم أفمام ،وم٣مٞمقن ًل فمقج يمف وًل زيغ وًل اؽمتثٛم٣مء وًل ـمٙمؿ وًل حم٣مزم٣مةفمعم  وأَمقر ايمٛم٣مس 

ڎ  ڎڈ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ  چ  چ  ڇ  ژ ٹ ٹ : حتقيؾ

 !ايمٔمدل اًلصمتامفمل واًلومتِم٣مديفمعم  زمٝمقسمٛم٣م وجمتٚمٔم٣مسمٛم٣م  سهمام أمجؾ أن ٞم٠مؽم [.91: ايمٛمحؾ] .ژڈ  ژ  ژ

 ملسو هيلع هللا ىلصايمٛمٌل  اهللُ  ى  زَ صَم و ،٘مؾ أَم٣مم ايمٗم٣مٞمقن َمت٣ًموون٣ميمهم :وسءأو ازمـ رئٝمس أو َمر ،ٞمٖمرق زمكم نمٛمل أو همٗمغم وًل ،اهمال ٞمٓمٙمؿ أضمًد 
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ِز  يَوايّمذِ )) :إذ يٗمقل طمغم اجلزاء: اإلَم٣مم ايمٔم٣مدل وَم٦م  يَمَٗمْمَٔم ٦ُم َيَدَه٣م ،زمَِٝمِدهِ  َٞمٖم   )صحٝمح َمًٙمؿ(.. ((يمَق  َأّن هَم٣مؿمَِٚم٥َم زمِٛم ٦َم حُمَّٚمٍد َهَ

يرهمع اهلل ) :ازمـ سمٝمٚمٝم٥م سحي٥م إذ يٗمقل ويمذيمؽ أفمٙمٛمٜم٣م (:اظمرأة اظمخزوَمٝم٥م ايمٕمٛمٝم٥م ايمتل هوم٦م)واجلٚمٝمع ئمٙمؿ ؽم٤ٌم هذا احلدي٧م 

 .(ايمٔمدل أؽم٣مس اظمٙمؽ) :واحل٘مٚم٥م اخل٣ميمدة سمٗمقل .(وإن ىم٣مٞم٦م َمًٙمٚم٥م ويذل ايمدويم٥م ايمٓم٣مظم٥م ،ىم٣مٞم٦م ىم٣مهمرة ايمدويم٥م ايمٔم٣مديم٥م وإن

ذا أؽم٣مس َمـ أؽمس واألطمذ زمرأي ايمُمٔم٤م هى  هم١مٞمف ًل يُمؽ فم٣مومؾ أن ايمُمقر :(ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م) ى  ايمُمقروهق  :وأَم٣م اظمحقر ايمث٣ميم٧م

زمف دم ايمٔمٚمؾ  اًم ٙمّ ًَ َمُ  اوأصٌح٦م ايمدويم٥م ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م أَمرً  ،األطمذ زمفَمـ زمد  َمٌدأ إؽمالَمل أصٝمؾ ًلى  هم٣ميمُمقر :ايمتٗمدم وايمرومل

أن سمٔمٝمش دم جمتٚمع حمؼمم آَمـ  دم َمًتٗمٌٙمٜم٣مفمعم  جئمؾ ايمُمٔمقب سمْمٚمئـ  إوسمرؽمٝمخ هذا اظمٌد: زمذيمؽ ايمٗم٣ميص وايمداين رّ ٗمِ يُ  :ايمًٝم٣مد

اجلٚمٝمع ئمٚمؾ وجيتٜمد َمـ أصمؾ ى  همٛمتٝمج٥م يمٙمٚم٣ٌمدئ ايم٣ًمزمٗم٥م ٞمر :يمٙمح٘مقَم٥م وضمده٣م ٣موأن هذا ايمقؿمـ َمٙمؽ يمٙمجٚمٝمع ًل َمٙم٘مً  ،َمتٖم٣مهؿ

 .سمٗمدم وؿمٛمف وٞمٖمًف

 إلم   مم٣م أدى  احلزب ايمقاضمد  (ايم٣ًمدات)إيمٕم٣مء ايمرئٝمس ايمراضمؾ  :َمٛمٜم٣م ىم٣من :وحت٣مول َمٌم أن ختْمق طمْمقات دم ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م 

 ٦مٔمديمهم (:م2111شمؿ صم٣مءت شمقرة اخل٣مَمس وايمٔممميـ َمـ يٛم٣مير فم٣مم ) .ضمري٥م ايمِمح٣مهم٥م :ؾَمث :َمـ احلري٣مت ءح زمًمًامايم

وإًل ك  ٙمٕمأًل سمُ   سمٙمؽ اخلْمقة ايمتل ٞمًٟمل اهلل :ٞمتخ٣مزم٣متاًلفمعم  يد َمـ ايمديٚمٗمراؿمٝم٥م واإلذاف ايمٗمّم٣مئل َمزايمدؽمتقر دم ؽمٌٝمؾ 

ڳ  ژ ٹ ٹ  :وايمديٚمٗمراؿمٝم٥م ى  ايمُمقر وري٥م احل َمـ اَمزيًد  وٞمرصمق ،دم صمٌكم ايمُمٔم٤م اظمٌمي ؽمت٘مقن وصٚم٥م فم٣مر

 [.38: ايمُمقرى  ] .ژڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

  واؽمتحؼ فمٚمر زمـ اخلْم٣مب  وم٣مئاًل  (ضم٣مهمظ إزمراهٝمؿ)أن يٚمدضمف: 

 ي٣م راهمًٔم٣م راي٥م ايمُمقرى  وضم٣مرؽمٜم٣م
 

 صمزاك رزمؽ طمغًما فمـ حمٌٝمٜم٣م  
 

 رأي اجلامفم٥م ًل سمُمٗمك  ايمٌالد زمف
 

 رنمؿ اخلالف ورأي ايمٖمرد يُمٗمٝمٜم٣م 
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 ـ حشب اىؼاشش ٍِ سٍضا23ُ

 )اىسادط ٍِ أمر٘تش(

 * األفكــــار:

 ( احت٣مد ايمٔمرب ومقة.4( َمُم٣مهد َمـ اظمٔمرىم٥م.           3                ( فمقاَمؾ ايمٛمٌم.2               ( األَمؾ وايمتْمّٙمع ٞمحق األهمّمؾ.1

 اظمقوــقع

 ويمٓمؾ ايمٛم٣مس دم أَم٣مىمٛمٜمؿ ًل يتٗمدَمقن وًل  ،ٞمتٌم اظمٛمتٌمونيمقًل األَمؾ دم ايمٖمقز ودم صمٛمل ايمثامر َم٣م فمٚمؾ ايمٔم٣مَمٙمقن وَم٣م ا

 ،يتًؼمون زمٟموراق ايمُمجر :ايمٛم٣مس ضمٝم٧م ىم٣من أزمقهؿ آدم وأَمٜمؿ ضمقاء لَ ٗمِ وزمَ  ،ايمدٞمٝم٣م دم زمداي٥م ايمْمريؼ ٦م  ٖمَ ومَ قَ يمَ وَ  ،يتحرىمقن

دو ايمِمٜمٝمقين ايمذي وهذا األَمؾ ايمٔمٓمٝمؿ ىم٣من حترير ؽمٝمٛم٣مء َمـ يد ايمٔم ،ويٌٝمتقن دم ايم٘مٜمػ واألىمقاخ ،ويْمٔمٚمقن ٞم٣ٌمت احلٗمقل

يمألؽمت٣مذ  ٗمرأٛميم  وَ  ،واهلل .. ًل !؟يم٘مـ هؾ يً٘م٦م ايمُمٔم٤م اظمٌمي ايمْمٔمكم م(:1967)رض وايم٘مراَم٥م دم هزيٚم٥م اٞمتٜمؽ األرض وايمٔمِ 

 :أمحد هٝم٘مؾ

 ؾمٔمٌٛم٣م احلر ايمذي ىم٣من ؿمٔمٝمٛم٣م
 

 ؿم٣موي ايمِمدر فمعم  اجلرح ؽمٛمٝمٛم٣م  
 

 ومقًي٣م ؾم٣مخًم٣م فمٚمالوًم٣مفم٣مد 
 

 فمعم  ايمراي٣مت ًل حيٛمل اجلٌٝمٛم٣م 
 

 ضمٝمٛمام ومٝمؾ افمػموا هم٣مٞمدهمٔمقا
 

 يِمٛمٔمقن ايمٖمجر وايمٛمٌم اظمٌٝمٛم٣م 
 

 ت إيامهن٣م زم٣مهللصمٝمُمٜم٣م وومقّ  ٦م  شمَ وضمّد  ،َمٌم َمع ؾمٗمٝمٗم٣مهت٣م َمـ ايمٔمرب تحتد٣مهم ، همج٣مءت ؽم٣مفم٥م ايمِمٖمر  :وشمٗمتٜم٣م زم٣ميمٛمٌم اظم٠مزر

ت ومقاسمٛم٣م اظمٌمي٥م ومٛم٣مة ايمًقيس فمػم : ضمٝم٧ماايم٣ًمفم٥م ايمث٣مٞمٝم٥م ـمٜمرً  ،ايم٣ًمدس َمـ أىمتقزمر ،ؽم٣مفم٥م حترير ؽمٝمٛم٣مء دم ايمٔم٣مذ َمـ رَمّم٣من

 :يمألؽمت٣مذ أمحد هٝم٘مؾ ٗمرأٛميم  وَ 

 ي٣م أطمل ايمزاضمػ زم٣مألرض ضمٌٝم٥ٌم
 

 ٣م يمألم ؽمٝمٛم٣مء ايمًٙمٝم٥ٌم َمرصمٔمً  
 

 ومد حمقت ايمٔم٣مر فمـ أفمراوٛم٣م
 

 زم٣مذًًل روضمؽ يمٙمٚمجد رضي٥ٌم 
 

 ؽم٣مفم٥م ايمتحرير دوم٦م هم١مذا
 

 ىمؾ همرد ص٣مر دم اجلٝمش ىمتٝم٥ٌم 
 

  َوطمط زم٣مريمٝمػ ،األيمٕم٣مم اظمٛمتممة دم ايمٗمٛم٣مة )ايمٛم٣مزمٙمؿ( :َمٛمٜم٣م :صٔمقزم٣متفمعم  ٣مة زمٔمدَم٣م ومّمقا اظمٌميقن ايمٗمٛم ػَمَ وزمٔمد صمٜمد َمرير فم، 

حمٚمد أٞمقر  اظمتقذّم  وٞمجح٦م ايميزم٥م اجلقي٥م دم ؾمؾ ضمرىم٥م ؿمغمان ايمٔمدو دم فمٜمد ايمرئٝمس  ،صمٌٜم٥م ايمٗمٛم٣مة ايمممومٝم٥مفمعم  وايم٣ًمسمر ايمؼمايب 

أىمػم  ،اهلل ايمت٘مٌغم :حت٦م أصقات ٣م٣مومً طمٖمّ  ٣مورهمٔمقا فمٙمؿ َمٌم فم٣ميمٝمً  ،ودَمروا َمٛمُمآت ايمٔمدو ،ؽمٝمٛم٣مءإلم   ووصٙم٦م ايمٗمقات ،ايم٣ًمدات

إذ يٗمقل ايمٔمٙمامء يمٙمجٛمدي اظمٌمي ايمِم٣مئؿ  : وـمٜمرت دم هذه احلروب زمْمقًلت ايمُمٔم٤م اظمٌمي اظمًٙمؿ اظمقضمد زم٣مهلل .اهلل أىمػم

أريد ايمٗمت٣مل وأٞم٣م ص٣مئؿ يمٔمقم أٞم٣مل  :اجلٛمدي اظمٌمي اظمًٙمؿ همغمد .احلربفمعم  يمؽ  سمٗمقي٥مً  :مٞمريدك أن سمٖمْمر وًل سمِمق :دم رَمّم٣من

 .إهنؿ صمٛمد َمٌم طمغم صمٛمد ايمٔم٣ممل !أي إيامن هذا ـ. إن ؾم٣مء اهللـ همْمر دم اجلٛم٥م همٟمُ  ،ايمُمٜم٣مدة
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  ّتٗمديؿ ايمدفمؿ ايمٔمً٘مري زمدول فمرزمٝم٥م إؽمالَمٝم٥م  همٗمد وم٣مَم٦م سمًع :اواضمًد  ٣موومٖم٥م ايمدول ايمٔمرزمٝم٥م واحت٣مد اظمًٙمٚمكم صٖمّ  ٣مىمام ـمٜمر صمٙمٝم

 .. واجلزائر ،ويمٝمٌٝم٣م ،وىمذيمؽ اإلَم٣مرات ،سمٗمدم األَمقال ومتٛمع ايمٌؼمول فمـ األفمداءايمتل ىم٣مٞم٦م ٔمقدي٥م ايمً :َمثؾ :ظمٌم وؽمقري٣م

 [.113: آل فمٚمران] .ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ   :إذ يٗمقل  اهلل وصدق ونمغمه٣م.

   جلٚمٝمع يٟمَمؾ أن سمتقضمد وا .(أن اجلٛمدي اإلهائٝمقم ًل يٗمٜمر)األؽمْمقرة ايمزافمٚم٥م فمعم   ـ زمٖمّمؾ اهللـ اجلٛمدي اظمٌمي  ويمٗمد وم٢م

 .ايمٙمٜمؿ آَمكم.. حيرروا ايمٗمدس وايمٔمراق ضمتك   إرادة ايمٔمرب َمـ صمديد

 ا *** وإذا اهمؼمومـ سم٘منت آضم٣مداإذا اصمتٚمٔمـ سم٘مًن  يِصّ ايمٔمِ ك  سمٟمزم

 ٰـ اىؼثاداخ ذقضٜ ػي24ٚ

 اىفشقح ٗاإلَٕاه ٗاالّحشاف

 * األفكــــار:

 ايمزىم٣مة. (5           ( احل٨م.4     ( ايمِمقم.    3      ( ايمِمالة.        2اهلدف َمـ ايمٔم٣ٌمدات.          (1

 اظمقوــقع

 أومٌؾ فمعم  ايمٛمٖمس واؽمت٘مٚمؾ همّم٣مئٙمٜم٣م
 

 همٟمٞم٦م زم٣ميمٛمٖمس ًل زم٣مجلًؿ إٞم٣ًمن  
 

 أًل وهق األطمالق  :دم احلٝم٣مة ءوأهمّمؾ رك  إن ايمذيـ يتٔمٙمٗمقن زم٣مظم٣مدة وضمده٣م ويٙمٜمثقن وراء ايمدٞمٝم٣م وَمٙمذاهت٣م إٞمام يٛمًقن أؽمٚم

 :طمالق هل اهلدف األول َمـ ايمٔم٣ٌمدات اإلؽمالَمٝم٥مًل ؾمؽ أن اًل !؟همٚمـ أيـ ٞمًتٚمد ايمٗمٝمؿ واألطمالق ،ٗمٝمؿواظمثؾ وايم

دم جمتع َمتٗمدم  ٣مًح ـص٣ميم اهمتجٔمٙمف همردً  ،ايمتل سمِمؾ ايمٖمرد واظمجتٚمع زم٣مهلل رب ايمٔم٣مظمكمك  ايمِمالة هل ايمٖمريّم٥م ايمٔمٓمٚم : ايمِمالةأوًًل 

ؿ ٔمٙمّ ٜمل سمُ هم :دم ايمًامء دم رضمٙم٥م اإلهاء واظمٔمراج ملسو هيلع هللا ىلص ايمٛمٌلفمعم  همروٜم٣م اهلل  دايمٔمٓمٝمٚم٥م همٗم ويمٗمٝمٚم٥م ايمِمالة ،َمتحي يٙمتزم زمممع اهلل

 كمسمٔمٙمؿ اظمًٙمٚمو [.113: ايمٛم٣ًمء] .ژڻ    ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ژ :ايمقوم٦مفمعم  اظمًٙمٚمكم احلٖم٣مظ 

اظمح٥ٌم  إلم   سمدفمق ايمِمالة ىمام أن :ًٝمئ٣متايموذٞمقب ايم٘مٖمر ييٛمٓمػ اإلٞم٣ًمن و ومٌؾ ايمِمالة هم٣ميمقوقء :ايمْمٜم٣مرة ايمٓم٣مهرة وايم٣ٌمؿمٛم٥م

وايمرئٝمس  ،وايمٗمقي وايمّمٔمٝمػ ،ًل همرق زمكم ايمٕمٛمل وايمٖمٗمغم ،طمٙمػ اإلَم٣مم اواضمًد  ٣مهم٣ميم٘مؾ يٗمػ صٖمّ  :وايمت٣ًمَمح دم اظمجتٚمع

 .ٞمحراف وسمقضمد اظمجتٚمعوحتٚمل ايمُم٣ٌمب َمـ اًل ،األطمالقفمعم  ىمذيمؽ حترص ايمِمالة ،وسءواظمر

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ  :اهلل فمعم  ؾ ايمِم٣ميمح واإلوم٣ٌمل ؾمٜمر رَمّم٣من هق ؾمٜمر ايمْم٣مفم٣مت وايمتقزم٥م وايمٔمٚم :ايمِمقم شم٣مٞمًٝم٣م

 [.185: ايمٌٗمرة] .ژڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ ہ ہ  ہ   ہ

٣مزًم٣م نُمِٖمَر يمَُف ََم٣م )) :ملسو هيلع هللا ىلص: همٗم٣مل ورَمّم٣من وٝمػ ىمريؿ يٟميت إيمٝمٛم٣م يمٝمٟمطمذ ذٞمقزمٛم٣م وئمْمٝمٛم٣م اخلغم وايمٖمرح ًَ
تِ ـ  َص٣مَم َرََمَّم٣مَن إِياَمًٞم٣م َواضم  ََم

 ٌِ ـ  َذٞم  ٌِفِ سَمَٗمّدَم َِم ـ  َذٞم  ٣مزًم٣م نُمِٖمَر يَمُف ََم٣م سَمَٗمّدَم َِم ًَ
تِ ِر إِياَمًٞم٣م َواضم  ـ  وَم٣مَم يَمٝم َٙم٥َم ايم َٗمد  ودم هذا ايمُمٜمر ايم٘مريؿ جيتٚمع ايمٛم٣مس  )صحٝمح َمًٙمؿ(.. ((ِف َوََم

ث شمال)) :ملسو هيلع هللا ىلص: وم٣مل رداجلٚمٝمع ئمٙمؿ أن دفمقة ايمِم٣مئؿ ًل سمُ  .ويِمٙمقن األرضم٣مم ، زمٔمد صالة ايمؼماويحويتزاورون ويت٣ًمَمرون يمٝماًل 
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وًل  ،اجلٛم٥م َمـ زم٣مب ايمري٣من إلم   فمك  وىمذيمؽ يد )صححف األيم٣ٌمين(.(. (ودفمقة اظم٣ًمهمر ،ودفمقة ايمِم٣مئؿ ،دفمقات ًل سمرد: دفمقة ايمقايمد

٣مجلٚمٝمع يِمقم هم ،ويم٘مٛمف َمٓمٜمر َمـ َمٓم٣مهر ايمقضمدة زمكم اظمًٙمٚمكم :ؾمؽ أن ايمِمقم يمف آداب ويمف َمٖمًدات ًل جم٣مل يمذىمره٣م اآلن

 :ويٖمْمر دم ووم٦م واضمد

 ج٣مء اخلغم أمجٔمفصم٣مء رَمّم٣من هم
 

 سمرسمٝمؾ ذىمر وحتٚمٝمد وسمًٌٝمح  
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص: ضمٝم٧م وم٣مل ويٟميت احل٣مج َمـ َم٘م٥م َمٕمٖمقر ايمذٞم٤م ،ىمٖم٣مرة يمذٞمقب ايمٔمٌد :فـ همّمٙمِ همٚمِ  ،وهمّمؾ فمٓمٝمؿى  يمف أمهٝم٥م ىمػم :احل٨م شم٣ميمًث٣م

ٹ  :يمٔم٣مومؾ ايم٣ٌميمغاظمًٙمؿ ايمٗم٣مدر افمعم  وهق همريّم٥م  )صحٝمح ايمٌخ٣مري(.. ((َمـ ضم٨م هلل همٙمؿ يرهم٧م ومل يٖمًؼ رصمع ىمٝمقم ويمدسمف أَمف))

وايمتٜمٙمٝمؾ  ٌٙم٥موًل ؾمؽ أن احل٨م َمٓمٜمر يمقضمدة اظمًٙمٚمكم دم ايمٔمٗمٝمدة وايمٗمِ  [.196: ايمٌٗمرة] .ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ ٹ 

وهق  ملسو هيلع هللا ىلصزي٣مرة ومػم ايمرؽمقل إلم   قاشمؿ يذهٌ ،زمٔمرهم٣مت قاويٗمٖم ،زم٣ميم٘مٔم٥ٌم اظمممهم٥م اَم٘م٥م يمٝمْمقهمق ونيٗمِمد همجٚمٝمع اظمًٙمٚمكم :واظمقفمد

 :َمـ اآلداب ويمٝمس َمـ األرىم٣من

 ٛم٣م َم٣م أفمديمؽإهل
 

 َمٙمٝمؽ ىمؾ َمـ َمٙمؽ  
 

 يمؽ يمٌٝمؽ ومد يمٌٝم٦ُم 
 

 يمٌٝمؽ إن احلٚمد يمؽ 
 

 .ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ   ٹ ٹ :همٜمل ؿمٜم٣مرة يمٙمامل َمـ أي ؾم٣مئ٥ٌم ومد سمُمقزمف :ايمزىم٣مة اوأطمغمً 

 ،ارق واألضمٗم٣مدجمتٚمع َمت٘م٣مهمؾ َمتح٣مب سمزول َمٛمف ايمٖمقدم  اوئمٝمُمق ،ئًمد اجلٚمٝمعضمتك   ويٟمطمذ ايمٖمٗمغم ضمٗمف َمـ ايمٕمٛمل [.113: ايمتقزم٥م]

يمتزام زمٚمٛمٜم٨م اهلل اًل، ؽمالمإلا وؽمٔم٣مدة دم ـمؾ وئمٝمش ايمٛم٣مس دم أَمـ واؽمتٗمرار ،يمٝمًٔمد اجلٚمٝمع ؟!ي٠مدي األنمٛمٝم٣مء ضمؼ ايمٖمٗمراءك  همٚمت

 يمتزام زم٣ميمٔم٣ٌمدات جئمؾ اظمجتٚمع ومري٤م َمـ اهلل واًل، ايمنوم٥م :همال سمٓمٜمر ـمقاهر َمثؾ ،ٞمحرافوزم٣ميمت٣مرم يزول اإلمه٣مل واًل، 

 .. ونمغمه٣م. اخل٣مرج ٤م األَمقال إلم  وهتري ،وايمٗمتؾ

 ـ اىيغح اىؼشتٞح25

 ؟ايمٔمٌم احلدي٧مدم  ٜم٣مسمقاصمٜمايمتل  وَم٣م ايمتحدي٣مت ؟يمٕمتٛم٣م ايمٔمرزمٝم٥م اجلٚمٝمٙم٥مفمعم  ىمٝمػ ٞمح٣مهمظ  .أَم٥م زمال ىمٝم٣منل أَم٥م زمال يمٕم٥م ه 

 * األفكــــار:

 .( ٞمحـ اَم٥م ًل سمت٘مٙمؿ يمٕمتٜم٣م3          ؟     ( هؾ فمالوم٥م األَم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ومقي٥م2             .( واومع األَم٥م ايمٔمرزمٝم٥م1

 .( اخل٣ممت٥م7   .( ٞمريد ضم٤م ايمٙمٕم٥م وايمتحدث هب٣م6    ؟يمٕمتٛم٣مفمعم  ( ىمٝمػ ٞمح٣مهمظ 5      ؟سمقاصمف ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مايمتل  ( َم٣م ايمتحدي٣مت4

 اظمقوــقع

َمُم٣مىمٙمٜم٣م إيمٝمفدم  رصمعويُ ك  ٖمتومّم٣مي٣م ايمٛم٣مس يُ دم  همٟمصٌح ،(صمٜمٙمقيف)يمٗمد ذه٦ٌم وصم٣مء زمٔمدك  :(ؽمٝمٌقيف)ي٣م ى  ومؿ اٞمٓمر َم٣م صمر !

أو اجل٣مضمظ أو فمٙمامء ايمٙمٕم٥م  اخلٙمٝمؾ زمـ أمحد أو أزمق األؽمقد ايمدؤرم :َمثؾ :ٔم٧م ايمٝمقم فم٣ممل َمـ فمٙمامء ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م ايمٗمدَم٣مءيمق زمُ .. ى  رسمُ 

ًل  (!؟آن.. يمٕم٥م ايمٗمر. يمٕم٥م ايمّم٣مد)روٝمٜمؿ َم٣م حيدث يمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م هؾ يُ  ـ وضمًكم وايمٔمٗم٣مدل ايمراهمٔم :َمثؾ :ايمٔمٌم احلدي٧مدم  ايمٔمرزمٝم٥م
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ويم٘مٛمٜم٣م  :٣ما اصمتامفمٝمّ وَمٓمٜمرً  وصم٣مه٥مً  :ٞمجٙمٝمزي٥م وايمٖمرٞمًٝم٥موايمٌٔمض يتحدث اإل ،همٌٔمض ايمٔمرب يتحدشمقن ايمٔم٣مَمٝم٥م اظمُمٝمٛم٥م :واهلل

ى  ويًتخدَمقن أؽم٣ميمٝم٤م أطمر ،.. وىمٝمػ ضم٣ميمؽ. .. وص٣ٌمح اخلغم. ايمًالم فمٙمٝم٘مؿ ايمٔمرِب زمٔمُض سمرك  : همٗمد(فمٗمدة اخلقاصم٥م)

 :ومقل زمدًًل َمـ (٣مٞم٘مس)شمو ،(َمغمد) :واآلطمر يُم٘مر وم٣مئاًل  ،(ؾم٣ميمق) :وَمٛمٜمؿ َمـ يٗمقل ،(زمقن صمقر) :همٚمٛمٜمؿ َمـ يٗمقل :أصمٛمٌٝم٥م

نمغم فمعم  همٗمغمة أم ومٌٝمح٥م أم ل ! هؾ ه؟أي٣م ايم٣ًمدة ظم٣مذا ٞمخ٣مصؿ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مي ويم٦ًم أدر (!أؾم٘مرك)أو  (اصمزاك اهلل طمغمً )

؟اظمًتق  .!ى 

ويم٘مـ ًل ضمٝم٣مة  :أهٙمٜم٣م يمٝمتحدشمقا هب٣مي وأن ايمٙمٕم٥م سمٛم٣مد !ايمقؿمـ ايمٔمريب دم فمـ ضم٣مل ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م (ضم٣مهمظ إزمراهٝمؿ)وَم٣م أصدق َم٣م وم٣ميمف 

 :(َمٌم سمتحدث فمـ ٞمٖمًٜم٣م)ومِمٝمدسمف دم  همٗم٣مل :يظمـ سمٛم٣مد

ِز هم٣مهّتٚم٦ُم ضَمِم٣ميِت  ٦ُم يمٛمٖم   َرصَمٔم 
 

ٌ ٦ُم ضمٝم٣ميِت   ًَ َت َِمل هم٣مضم  ٦ُم وَمق   وٞم٣مدي 
 

 َرََمقين زمُٔمٗمٍؿ دم ايمُّم٣ٌمِب ويمٝمتَٛمل
 

 دايتفَمِٗمٚم٦ُم همٙمؿ أصمَزع  يمَٗمقِل فمِ  
 

 اّم مل أصِمد  يمٔمرائزـَويَمدُت ويم
 

ُت زمٛم٣ميِت    ِرصم٣مًلً وَأىمٖم٣مًء َوَأد 
 

 ٣م ونم٣مي٥مً وؽِمٔم٦ُم ىمِت٣مَب اهللِ يَمٖمٓمً 
 

 وَم٣م ِوٗم ٦ُم فمـ آٍي زمف وفِمٓم٣مِت  
 

 ـٌ ٣مَمِ دم أضمُم٣مئف ايمدر ىمَ  أٞم٣م ايمٌحرُ 
 

 فمـ صدهم٣ميت اَص يمقا ايمٕمقّ ءهمٜمؾ ؽم٣م 
 

 ٔم٥مً ٛما وَمَ رصم٣مل ايمٕمرب فمزّ يمأرى  
 

 ٣مِت ٕميمُ  زّ زمٔمِ  أومقامٌ  زّ وىمؿ فمَ  
 

ايمتٙمٖم٣مز دم  إذا حتدث اظمذيع ؟!ضمٝم٣مسمٛم٣مدم  همٟميـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م :وفمٛمدَم٣م ٞمداهمع فمـ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م إٞمام ٞمداهمع فمـ ديٛمٛم٣م وفمروزمتٛم٣م وأٞمٖمًٛم٣م

 !؟همام زم٣ميمٛم٣م زمرصمؾ ايمُم٣مرع ،وىمذيمؽ طمْمٝم٤م اظمًجد ،لوىمذيمؽ ايمِمحٖم ،قي٥مح   َمـ األطمْم٣مء ايمٛمّ اًل ازمِ ٞمًٚمع وَ 

اظمرضمٙم٥م اًلزمتدائٝم٥م دم  ٖمًح ايمْمريؼ أَم٣مم ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مأن ٞمُ ل ٝمٛمٌٕمهم ،اظمدرؽم٥م :َمثؾ :ٕمتٛم٣م َمـ طمالل اظم٠مؽم٣ًمت ايمؼمزمقزم٥ميمفمعم  وٞمح٣مهمظ 

ذافم٥م اإلدم  وىمذيمؽ هنتؿ هب٣م ،يتٔمٙمؿ ايمتٙمٚمٝمذ أصقل ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م وهمروفمٜم٣مضمتك   :هذه اظمرضمٙم٥مدم  ٞمجٙمٝمزي٥موًل ٞمُم٣مرك ايمٙمٕم٥م اإل

 وصمف األرض: : ألهنؿ ئمٙمٚمقن أذف يمٕم٥م فمعم  فم٣مَم٥م وىمؾ اظمٔمٙمٚمكم طم٣مص٥م ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مل ٙمٚموأن ٞمحؼمم َمٔم ،اظمدرؽمٝم٥م واظمًجد

 أن ي٘مقن رؽمقًل ىم٣مد اظمٔمٙمؿُ  *** ايمتٌجٝمال فِ همّ ؿ يمٙمٚمٔمٙمؿ وَ ومُ 

واخلْمٝم٤م زمٔمض ومقافمد ايمٛمحق ل فمالَموأن ئمرف اإل ،زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م فمٙمٝمٜمؿ اًلهتاممل ور ايمٔم٣ٌمدة يٛمٌٕمفمالم ودُ وىمذيمؽ اإل

طم٣مص٥م ىمٙمٝم٣مت ايمْم٤م  :زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥مل أن يدرس ايمْم٣ميم٤م اجل٣مَمٔمل وه :َمع أَمٛمٝم٥م ىمؾ أهؾ ايمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م .. اطمغمً وأ ،ايمًٌٝمْم٥م

وٞمًٚمع  ،زم٣ميمّمٔمػ أو ايمٖمٗمر ايمٔمرزمٝم٥م وًل يِمح أن ٞمتٜمؿ ايمٙمٕم٥م .(ؽمقري٣م) :َمثؾ :ا َمـ ايمدول ايمٔمرزمٝم٥مَمثٙمام همٔمٙم٦م ىمثغمً  :واهلٛمدؽم٥م

درصم٥م ايم٘مامل إلم   وأن سمِمؾ ،َمـ أنمرب اظمدهُم٣مت أن سمٛم٦ٌم سمٙمؽ ايمٙمٕم٥م ايمٗمقي٥م) :(دٞمٝم٣من ايمٖمرٞمز)َم٣م وم٣ميمف اظمًتممق إلم   اأطمغمً 

 ـ ٞمٓم٣ممً  وضُم  ،وروم٥م َمٔم٣مٞمٝمٜم٣م ،٦م أطمقاهت٣م َمـ ايمٙمٕم٣مت زم٘مثرة َمٖمرداهت٣موم٣مهمايمتل  سمٙمؽ ايمٙمٕم٥م ،ؾضَم فمٛمد أَم٥م َمـ ايمرّ ي وؽمط ايمِمح٣مر

  .(َم٣ٌمٞمٝمٜم٣م
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 تش اى٘اىذِٝ )ػٞذ األً( ـ26

 ٗأثشٓ فٜ اىَجرَغ

 وٞمرفم٣مه٣م دم ىمػمه٣م ،وفمٝمد األم يقم أن ٞمْمٝمٔمٜم٣م ،ريؼ ؽمٔم٣مدة األهة واظمجتٚمعزمر ايمقايمديـ ؿم. 

 * األفكــــار:

 أوًلده وسمرزمٝمتٜمؿ. فمعم  األب يتحٚمؾ َمُم٣مق ايمٔمٚمؾ دم ؽمٌٝمؾ اإلٞمٖم٣مق  (2                    همّمؾ ايمقايمديـ فمٙمٝمٛم٣م همٜمام ؽم٤ٌم وصمقدٞم٣م.  (1

 فمٝمد األم يقم أن ٞمْمٝمٔمٜم٣م. (4      .ايمؼمزمٝم٥ماألم سمتٔم٤م دم احلٚمؾ وايمقوع وايمرو٣مفم٥م و (3

 واصمٌٛم٣م ٞمحقمه٣م.  (6                                            اإلؽمالم وص٣مٞم٣م زم٣ميمقايمديـ.  (5

 اظمقوــقع

 م همٜمام ؽم٤ٌم وصمقدك دم احلٝم٣مة، ويمأل :إيمٝمٛم٣م ٞمٔمٚم٥م ايمقايمديـى  هذه ايمٛمٔمؿ وأفمٓمٚمٜم٣م أن أؽمد ّؾ صَم أَ وَ  ،يمٗمد أٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمٛم٣م زمٛمٔمؿ ىمثغمة

وَمـ زمٔمد ذيمؽ ايمؼمزمٝم٥م  ،شمؿ ايمرو٣مفم٥م ،شمؿ ايمقوع ،وسمتحٚمؾ آًلم احلٚمؾ ،وسمتٔم٤م ،همٜمل ايمتل سمريب :دور فمٓمٝمؿ دم ضمٝم٣مة أزمٛم٣مئٜم٣م

 .واحلزن حلزٞمؽ ،وايمٖمرح يمٖمرضمؽ ،وايمتٔمٙمٝمؿ وايمٔمالج وايمًٜمر زمج٣مٞمٌؽ دم َمروؽ

  ـ  أَ )) :هَمَٗم٣مَل  :ملسو هيلع هللا ىلص صَم٣مَء َرصُمٌؾ إلَِم  َرؽُمقِل اهللويمذيمؽ ًل سمتٔمج٤م فمٛمدَم٣م ـِ َصَح٣مزَمتِ ََم  ً شُمّؿ  :وَم٣مَل ش. ُأَّمَؽ » :وَم٣مَل  ل؟ضَمّؼ ايمٛم٣ّمِس زمُِح

ـ   ـ   :وَم٣مَل ش. شُمّؿ ُأَّمَؽ » :وَم٣مَل  ؟ََم ـ   :وَم٣مَل ش. شُمّؿ ُأَّمَؽ » :وَم٣مَل  ؟شُمّؿ ََم  :وم٣مل ايمُم٣مفمر أمحد ؾمقومل )صحٝمح َمًٙمؿ(. ش.شُمّؿ َأزُمقكَ » :وَم٣مَل  ؟شُمّؿ ََم

 األفمراِق  ؾمٔم٣ًٌم ؿمٝم٤َم  َت د  ٣م *** أفمَد هَت د  إذا أفمَد  األم َمدرؽم٥مٌ 

  ؿم٣مفمتٜم٣م ك  ٞم٘مرَمٜم٣م وٞمحٚمؾ هل٣م اهلداي٣م شمؿ ٞمٛم٣ًمه٣م وٞمٛمًـ وهق فمٝمد األم ـ همٌٔمد ىمؾ ذيمؽ ٞمٟميت ٞمحـ دم يقم َمـ أي٣مم ايمًٛم٥م ىمٙمٜم٣م

 .٣م دم ايمٔم٣مم همٗمط ىمام يٖمٔمؾ ايمٕمربهم٘مؾ يقم ٞمْمٝمع األم همٝمف هق يقم فمٝمده٣م، يمٝمس يقَمً  .هذا ًل يِمح أزمًدا !ورفم٣ميتٜم٣م ؿمقل ايمٔم٣مم

َمْم٣ميم٤م أهسمف ل يٙمٌضمتك   هم٘مؿ يتٔم٤م األب دم ايمٔمٚمؾ َمـ أصمؾ ىم٤ًم احلالل :همٜمق دور فمٓمٝمؿ أيًّم٣م .. ر األبأَم٣م دو

؟ ًل ؾمؽ أٞمف َمـ أصمؾ !هم٘مؾ ذيمؽ َمـ أصمؾ َمـ !ًدا َمـ فمٚمٙمفٜمَ ايمٌٝم٦م َمتٟمطمًرا جُم إلم   ىمؿ َمرة اؽمتٝمٗمظ َمٌ٘مًرا أو فم٣مد !واضمتٝم٣مصم٣مهتؿ

٣ًٌم ويتٔمٙمٚمقا سمٔمٙمٝماًم  ،ئمٝمُمقا فمٝمُم٥م ىمريٚم٥مضمتك   :أوًلده ٞمف أل :ف األهةقصّم يريب ويُ ـ ًل ؾمؽ ـ واألب  ٔم٣مجلقا فمالصًم٣م ؾم٣مهمًٝم٣م،ويُ  ،َمٛم٣مؽم

وايمرصمؾ راع دم أهٙمف وهق  ،قل فمـ رفمٝمتفئاإلَم٣مم راع وَمً :قل فمـ رفمٝمتفئوىمٙم٘مؿ َمً ىمٙم٘مؿ راعٍ )) :ملسو هيلع هللا ىلص ئمٙمؿ ومقل ايمرؽمقل

)صحٝمح (. (قل فمـ رفمٝمتفئدم َم٣مل ؽمٝمده وَمًواخل٣مدم راع  ،قيم٥م فمـ رفمٝمتٜم٣مئواظمرأة رافمٝم٥م دم زمٝم٦م زوصمٜم٣م وَمً ،قل فمـ رفمٝمتفئَمً

دم  ألن األهة هل ايمٙمٌٛم٥م األولم   :وزم٣ميمت٣مرم يِمٌح اظمجتٚمع ؽمٔمٝمًدا َمتٗمدًَم٣م ،سمًٔمد األهةضمتك   ويمذيمؽ أَمر اهلل زمْم٣مفمتٜمام ايمٌخ٣مري(.

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ      ژ   ٹ ٹ :سح اظمجتٚمع

 [.23: اإلهاء] .ژے  ے   ۓ ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ 
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 فٜ سؼادج األػٞاد ٗأثشٕا ـ27

 اإلّساُ ٗاذحاد األٍح

 * األفكــــار:

 ( َمٖمٜمقم خمْمئ دم ايمٔمٝمديـ جي٤م سمِمحٝمحف.4َم٣م جي٤م دم ايمٔمٝمديـ.  (3. ( فمٝمد ايمٖمْمر وفمٝمد األوحك  2( ايمًٔم٣مدة دم ايمْم٣مفم٥م. 1

 اظمقوــقع

 زمٗمّم٣مءوًل ؾمؽ أن ايمًٔم٣مدة دم ؿم٣مفم٥م اهلل وايمرو٣م  ،هم٣مجلٚمٝمع يٌح٧م فمـ ايمًٔم٣مدة :إهن٣م َمْمٙم٤م احلٝم٣مة ايمٌممي٥م !َم٣م أمجؾ ايمًٔم٣مدة 

 .وهذا هدف األفمٝم٣مد :ايمرو٣م وايمِمٙمح َمع ايمٛمٖمس فُ ٔمُ ٌَ ت  ايمذي يَ  اهلل 

  ُ٣م زم٣ميمٔم٣ٌمدات، همٌٔمد فم٣ٌمدة ايمِمقم دم رَمّم٣من يٟميت فمٝمد وايمٖمرح ي٘مقن دائاًم َمرسمٌْمً  ،َن واألَم٥م اإلؽمالَمٝم٥م سمٖمرح دم األفمٝم٣مد وسم

وحٝم٥م ايمذي ٞمّمحل همٝمف زم٣مألُ ك  وحهمٝمٖمرح اظمًٙمٚمقن زم٣ميمٖمْمر، وزمٔمد فم٣ٌمدة احل٨م وهمريّم٥م زي٣مرة ايمٌٝم٦م احلرام يٟميت فمٝمد األُ  :ايمٖمْمر

ـ   :يذزمحفضمتك   ايمِمحراءإلم   همٟمطمذه ، ؽمامفمٝمؾإفمٛمدَم٣م أَمره اهلل أن يذزمح ازمٛمف  زمًٝمدٞم٣م إزمراهٝمؿ  اومتداءً  همداه اهلل زم٘مٌش  ويم٘م

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  ژ    ٹ ٹ :٥م يمٛم٣م مجٝمًٔم٣مٛمّ ؽُم ك  فمٝمد األوحوحٝم٥م دم همٟمصٌح٦م األُ  :َمـ ايمًامء

 [.112: ايمِم٣مهم٣مت] .ژمئ      ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث

ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ٹ ٹ  :زم٣ميمٔم٣ٌمدات وزم٣ميمْم٣مفم٥م ذيمؽ أن ايمٖمرح وايمنور َمرسمٌطٌ ك  وَمٔمٛم

 [.58: يقٞمس] .ژڳ   ڱ

 حيٗمؼ هدف اإلؽمالم َمـ  ٣مي٘مقن اظمجتٚمع َمؼمازمْمً ضمتك   :ايمرضمؿ وايمزي٣مرات زمكم األوم٣مرب ٥مُ ٙمَ َمـ اآلداب اظمًتح٥ٌم دم األفمٝم٣مد ِص و

 [.22: حمٚمد] .ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎژ    ٹ ٹ: اظمقدة واظمح٥ٌم واًلصمتامع

 اٝم٣مم سمدطمٙمقوايمٛم٣مس ٞمِ  قا زم٣ميمٙمٝمؾٙمّ وَص  ،قا األرضم٣ممٙمُ وِص  ،وأؿمٔمٚمقا ايمْمٔم٣مم ،أهمُمقا ايمًالم ،ي٣م أي٣م ايمٛم٣مس)) :ملسو هيلع هللا ىلصوم٣مل رؽمقل اهلل و

  )صححف األيم٣ٌمين(. .((جلٛم٥م زمًالما

  ضمتك   ٞمٔمْمل ايمٖمٗمراء َمـ األوحٝم٥مجي٤م أن ك  وىمذيمؽ دم فمٝمد األوح، ومٌٙمف زىم٣مة ايمٖمْمر أن ٞمخرجوَمـ همرائض فمٝمد ايمٖمْمر

 طمقة زمكم أهمراد اظمجتٚمع.يزداد ايمرزم٣مط واأليمٖم٥م واألُ 

  َسمٔمؿ ايمٖمرضم٥م دم ضمتك   رر همٝمف أرايض اظمًٙمٚمكموايمذي حُت  ،ْمٝمع اهلل همٝمف وًل ٞمٔمِمٝمفأن يقم ايمٔمٝمد هق ايمٝمقم ايمذي ٞمُ  ٝمٔمٙمؿ اجلٚمٝمعٙم  هم

 ،ؽمٔم٣مدة وهمرضم٥م وفم٣ٌمدة ووضمدة وصٙم٥م أرضم٣مم وإصالح ٞمٖمقس :ذا سم٘مقن أفمٝم٣مدٞم٣م٘مه ،ويٛمٔمؿ اجلٚمٝمع زم٣مخلغم وايمًٔم٣مدة ،ىمؾ زمٙمد

 ألهمراد واألَم٥م.أهمّمؾ يم ٞمحق َمًتٗمٌؾٍ  وزمذيمؽ سم٘مقن األفمٝم٣مد اٞمْمالوم٥مً 
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 ذششٞذ االسرٖالكـ 28

 * األفكــــار:

 ( سمٔمٓمٝمؿ اهلل ضمؾ يم٘مؾ َمُم٘مالسمٛم٣م.4  ( اإلهاف وىمٝمٖمٝم٥م ايمٗمّم٣مء فمٙمٝمف.3  ( رضورة ٞممم ايمقفمل. 2ايمزي٣مدة نمغم اظمًتٕمٙم٥م.   (1

 اظمقوــقع

 يزيد اإلٞمت٣مج وسمزرع ايمِمحراء تك  ضم وَم٣م أمجؾ َمـ أن ٞمًتٖمٝمد زمتٙمؽ ايم٘مثرة ،ًل ؾمؽ أن فمدد ؽم٘م٣من َمٌم يزداد يقًَم٣م زمٔمد يقم

 !ويُمٔمر ايمٛم٣مس زم٣مألَمـ وايمرطم٣مء

 د اؽمتٜمالىمف َمـ ؿمٔم٣مم وذاب ؾّم رَ زمؾ ٞمجده أيًّم٣م يُ  ،وفمٛمدَم٣م سمٛمتمم ايمثٗم٣مهم٥م وايمقفمل زمكم أهمراد اظمجتٚمع ؽمٛمجد اجلٚمٝمع يٛمت٨م

ٝمٓمٜمر همٝمف وإن جمتٚمٔمٛم٣م يمَ  [.2: اظم٣مئدة] .ژەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئژ  ٹ ٹ  :وَمالزمس

همٜمذه أهة َمـ اظمديٛم٥م سمٙمٗمل زمٗم٣مي٣م ؿمٔم٣مَمٜم٣م َمـ أرز  :يمتٗمدم وايمروملا َمـ َمٔمقوم٣متزمؾ هل  ،ر ىمثغمة ًل يدفمق إيمٝمٜم٣م اإلؽمالمأَمق

وه٠مًلء رصم٣مل دم ايمٌٝم٦م أو اظمًجد  ايمرنمؿ َمـ اضمتٝم٣مج زمٔمض ايمٖمٗمراء يمف، فمعم   ٥م(ٗمامَمونمغمه دم ؽمٙم٥م اظمٜمٚمالت )ايم طمٌز ..و

َمـ ايمٔمالج ويٙمٗمقن زم٣ميم٣ٌمومل دم ؽمٙم٥م  ااهًم٣م ىمٌغًما، وه٠مًلء َمرى يتٛم٣مويمقن صمزءً قن أو يٕمتًٙمقن همٝمنهمقن دم اظمٝم٣مه إهئيتقو

ػ ٔمِ ّم  وأن ىمؾ هذا اإلهاف ي٠مطمر وؿمٛمٛم٣م َمٌم ويُ  ،أًل ئمٙمؿ اجلٚمٝمع أن ىمؾ هذا اإلهاف خي٣ميمػ سمٔم٣ميمٝمؿ ايمديـ. اظمٜمٚمالت

پ  ڀ   ڀ      ژ :ز اجلٚمٝمع ومقل اهلل وٞم ،٣موإهاهمً  ٣مهمٌدًًل َمـ ايمٔمٚمؾ واإلٞمت٣مج ٞمجد اؽمتٜمالىمً  ،اًلومتِم٣مد ويزيد ايمْمكم زمٙم٥م

وفمدم  ، هللٞمٔمؿ افمعم  واحلٖم٣مظ  ،سمرؾمٝمد اًلؽمتٜمالكإلم   وإٞمٛم٣م ٞمدفمق اجلٚمٝمع [.31: األفمراف] .ژڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ

 .ژٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ٺ   ٺ  ٺژ  :وايمٔمٚمؾ زمٗمقل اهلل  ،إهداره٣م

ٹ ٹ : ٣م دم ايمديٛم٣م واآلطمرةٞمَ ز  ٖمُ ، همٙمق فمٓمٚمٛم٣م اهلل ومل ٞمخ٣ميمػ أواَمره يمَ سمٔمٓمٝمؿ اهلل  وضمؾ هذه اظمُم٘مٙم٥م ي٘مٚمـ دم [.29: اإلهاء]

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ 

همٗم٣مل  رصماًل ينق، همٗم٣مل يمف: أسمنق!؟ همٗم٣مل ايمرصمؾ: واهلل َم٣م هوم٦م.  همٗمد ؾم٣مهد فمٝمًك   [.36: األضمزاب] .ژٹ     ٹ

ؿ ايمرصمؾ زم٣مهلل رب ايمٔم٣مظمكم. فمٝمًك   ًَ  : آَمٛم٦م زم٣مهلل وىمذزم٦م زمٌمي. ىمؾ ذيمؽ سمٔمٓمٝماًم يمَٗم
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 ـ اىقشاءج29

 * األفكــــار:

 ( ايمديـ حيثٛم٣م فمعم ايمٗمراءة وايمتٔمٙمؿ.5 .آداب ايمٗمراءة( 4.  َمٜم٣مرات ايمٗمراءة( 3.   أٞمقاع ايمٗمراءة( 2( أمهٝم٥م ايمٗمراءة.  1

 اظمقوــقع

قن َم٘م٣مٞمتف دم اظمجتٚمع ايمٖم٘مر مه٣م ٞمت٣مج َم٣م يٗمرأ ايمٖمرد، وسمت٘مقن َمٖم٣مهٝمؿ اإلٞم٣ًمن وسمتُم٘مؾ ؽمٙمقىمٝم٣مسمف وسم٘مُ  ٨مّم  ن ٞمٚمق ايمٔمٗمؾ وٞمُ إ

 زمٚمٗمدار شمٗم٣مهمتف، وسمٔمتػم ايمٗمراءة وؽمٝمٙم٥م َمٜمٚم٥م َمـ وؽم٣مئؾ حتٗمٝمؼ ايمثٗم٣مهم٥م وايمتٗمدم احلّم٣مري.

خرج احلروف َمـ خم٣مرصمٜم٣م ٛمُ وهل ايمتل سمٔمتٚمد فمعم اجلٜمر زمام ٞمٗمرأ، هم ايمٗمراءة اجلٜمري٥م:ويمٙمٗمراءة أٞمقاع َمتٔمددة: َمثؾ: 

 ايمٗمراءة ايمِم٣مَمت٥م:. وَمٛمٜم٣م ايمِمحٝمح٥م، وٞمرافمل أَم٣مىمـ ايمقومػ وايمقصؾ، ىمام ٞمرافمل متثٝمؾ ايمِمقت وسمٛمٕمٝمٚمف يمٝمٛم٣مؽم٤م اظمٔمٛمك  

الهتام زمكم جمٚمقفم٥م ايم٘مٙمامت ِمدر أصقاسًم٣م، وإٞمام ٞمٔمتٚمد فمعم ضمرىم٥م ايمٔمٝمٛمكم، وسمٛمٗمّ وهل ايمتل ًل ٞمحرك همٝمٜم٣م ايمُمٖمتكم وًل ٞمُ 

وسمٔمتٚمد فمعم  ايمٗمراءة ايمنئم٥م يمٙمتِمٖمح:زفم٨م اآلطمريـ. وَمٛمٜم٣م ٜمؿ، وًل سمُ ر ايمقوم٦م واجلٜمد، وسمزيد ايمٖمَ واألؽمْمر، وهل سمقهم

أو اظمقوقع  ،َمقوقٍع َم٣م دم جمٙم٥م أو صحٝمٖم٥م أو ىمت٣مب: يمإلضم٣مؿم٥م ايمنئم٥م زمٟمهم٘م٣مره األؽم٣مؽمٝم٥م ايمنفم٥م دم سمٗمٙمٝم٤م صٖمح٣مِت 

 األؽم٣مد همٝمف، أو يمٙمقصقل يمٖم٘مرة حمددة يٌح٧م فمٛمٜم٣م ايمٗم٣مرئ.

َمٜم٣مرات ًل زمد َمـ اإلضم٣مؿم٥م هب٣م يمتحٗمٝمؼ ايمثٚمرة اظمرصمقة َمـ ايمٔمٙمؿ: وهل: حتديد األهم٘م٣مر واؽمتخالصٜم٣م، واًلضمتٖم٣مظ ويمٙمٗمراءة 

زم٣مظمٔمٙمقَم٣مت وختزيٛمٜم٣م، ومتٝمٝمز األهم٘م٣مر األؽم٣مؽمٝم٥م َمـ األهم٘م٣مر ايمٖمرفمٝم٥م، وحتديد َمقوقع ايمٗمْمٔم٥م، وايمتٚمٝمٝمز زمكم ايمرأي 

 واحلٗمٝمٗم٥م، وإصدار أضم٘م٣مم فمعم َم٣م ٞمٗمرؤه.

: َمٛمٜم٣م: أن يرافمل ايمٗم٣مرئ اهلدوء وايمٛمٓم٣مم وفمدم إزفم٣مج نمغمه، وىمذيمؽ يرافمل احلرص فمعم ٞمٓم٣مهم٥م ايم٘مت٣مب ويمٙمٗمراءة آداب

ٌف يممطمريـ زمٛمٖمس راوٝم٥م: يمٝمتٔمٙمٚمقا تُ ٗمدم ىمُ ؾ يمف أَمًرا، ويُ ن ايمذي جيٙمس همٝمف، وسمٗمديؿ ايمُم٘مر يم٘مؾ َمـ ؽمٜمّ ٘م٣مايمذي يٗمرؤه، واظم

 َمٛمٜم٣م ىمام سمٔمٙمؿ هق.

 [.1: ايمٔمٙمؼ]. ژچ  چ  چ  ڇ  ڇژ  :هم٘م٣مٞم٦م أول آي٥م ؿ:ٗمراءة وايمتٔمٙمّ ايمفمعم   ىمؾ ووم٦مدم  ويمذيمؽ وصمدٞم٣م ايمديـ حيثٛم٣م

زمدر ى  صمٔمؾ همدي٥م أه ملسو هيلع هللا ىلصوايمرؽمقل  )صححف األيم٣ٌمين(. (.(َمًٙمؿ ىمؾفمعم   همريّم٥م ايمٔمٙمؿ ؿمٙم٤م)): ملسو هيلع هللا ىلصووم٣مل ايمرؽمقل ايم٘مريؿ 

مب  ىب  يب  ژ وم٣مل:   رزمفألن  :ايمٔمٙمؿ وايمٔمٙمامءايمٗمراءة وزمٗمٝمٚم٥م  ملسو هيلع هللا ىلص٣م َمٛمف إيامٞمً  :أن ئمٙمٚمقا صح٣مزمتف ايمٗمراءة وايم٘مت٣مزم٥م

 [.11: اظمج٣مديم٥م]. ژجت   حت  خت  مت  ىت    يت
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 قصح قصٞشج ـ31

 إلم   واجتف اآلطمر ،ايمقـمٝمٖم٥م احل٘مقَمٝم٥م همٙمؿ جيده٣م إًل زمٔمد فمٛم٣مءإلم   شمؿ اجتف أضمدمه٣م ،زَمٝمالن خترصم٣م دم اجل٣مَمٔم٥م) :اىمت٤م ومِم٥م

 (.األفمامل احلرة

 َمٛمٜمام ي٠مدي واصمٌف ىم٣مَماًل  ؾوىم ،٣ماظمدرؽم٥م ؽمقيً إلم   هم٘م٣مٞم٣م يذه٣ٌمن ،ؽمٛمقات َمٛمذ فمدة زمٚمٌم ايمٗمديٚم٥م ٞمُمٟم صديٗم٣من دم ضمل واضمد، 

 قاتهمٙمام َمّم٦م ؽمٛم ،ايمٔم٣مَمٙم٥م َمـ أصمؾ ايمتٔمٝمكمى  ايمٗمقإلم   همٙمام خترصم٣م سمٗمدَم٣م ،٣ماٞمتٜمٝم٣م َمـ اظمرضمٙم٥م ايمث٣مٞمقي٥م ودطمال اجل٣مَمٔم٥م َمٔمً ضمتك  

 جٔمؾ يًتثٚمره ويرزمح َمٛمفهم ،ن ايمتج٣مرة زمام َمٔمف َمـ َم٣مل ومٙمٝمؾَمٝمداإلم   زمؾ اجتف :مل يٛمتٓمر طمراآل ٣مأَم ،ازمدون سمٔمٝمكم ـمؾ األول َمٛمتٓمرً 

 ،َمـ رزمحف وخيرج زىم٣مة َم٣ميمف اوىم٣من يٗمٛمع زم٣ميمرزمح ايمٗمٙمٝمؾ ويدطمر صمزءً  ،وأذف فمٙمٝمف زمٛمٖمًف اىمٌغمً  اهمٖمتح َمتجرً  ،ازداد دطمٙمفضمتك  

وومدم يمٌالده  ،٣مَمٙمحقـمً  ٣مجح دم ذيمؽ ٞمج٣مضًم همٛم ،ايمُمٔم٤م يمٝمٜم٣مإلٞمت٣مج ايمٌّم٣مفم٥م ايمتل حيت٣مج إ ٣مدم إوم٣مَم٥م َمِمٛمٔمً  رَ ٘مّ فمٙمٝمف همَ   وظم٣م أٞمٔمؿ اهلل

،طمدَم٣مت صمٙمٝمٙم٥م ىمػم ويم٘مـ جم٣مل  :هم٘م٣من ي٠مدي فمٚمٙمف زم١مطمالص وأَم٣مٞم٥م ،وـمٝمٖم٥مفمعم  أَم٣م زَمٝمٙمف اآلطمر زمٔمد ؽمٛمقات ىمثغمة ضمِمؾ  ى 

 ،ويٟمطمذ فمالوة زمًٝمْم٥م ًل سم٘م٣مد سم٘مٖمل ،درصم٥مإلم   َمـ درصم٥مك  يؼمومضمتك   همٜمق يٚميض فمدة أفمقام ،سمٌٜم٣م حمدودراايمقـمٝمٖم٥م وٝمؼ و

زمٗمّم٣مء  ٣مسم٘م٣ميمٝمػ احلٝم٣مة وازدي٣مد األؽمٔم٣مر وسم٘م٣ميمٝمػ ايمدروس اخلِمقصٝم٥م وهق ص٣مزمر خمٙمص دم فمٚمٙمف راوٝمً فمعم  صٌح نمغم وم٣مدر همٟم

 .ويم٘مـ دم ذات ايمقوم٦م يٌح٧م فمـ فمٚمؾ آطمر :اهلل

 قصح صٞاد ـ31

 (.وهمرضم٦م زمف أهسمف ،ويم٘مٛمف ٞمج٣م زمٔمقن اهلل :ٕمرق ايمٔمقاصػ زورومف دم ايمٌحرصٝم٣مد ىم٣مدت سمُ ) :اىمت٤م ومِم٥م 

 ويٛمتٓمر ايمثامر َمـ اهلل ،هم٣ميمٖمالح يٌذر احل٤م :يم٘م٤ًم ايمرزق زمقؽمٝمٙمتف اخل٣مص٥م وؿمريٗمتف ايمتل ٞمُمٟم فمٙمٝمٜم٣مك  إٞم٣ًمن ئًم ىمؾ، 

وايمِمٝم٣مد يٙمٗمل ؾم٣ٌمىمف دم اظم٣مء ، َمـ اهلل ٥مويٛمتٓمر ايمتقهمٝمؼ وايمػمىم ،يمٝمٔمٝمش َمـ رزمحٜم٣م :ايمٛم٣مسفمعم  وئمروٜم٣م  ،وايمِم٣مٞمع يٛمت٨م زمّم٣مفمتف

وىم٣مٞم٦م  ،ؾم٣مؿمئ ايمٌحرإلم   ٣مأهسمف َمتجٜمً  يـايمِمٝم٣مدأضمد ع ودّ  مجٝمؾ ٖمل ص٣ٌمح يقمهم .. زم٣مألؽمامكأن خترج َمٙمٝمئ٥م  دم واألَمؾ يٚمأل ومٙمٌف

ا فمـ زمٔمٝمًد  (َمرىمٌف)واٞمْمٙمؼ ايمِمٝم٣مد زمزورومف  ايمذهٌٝم٥م، وايمُمٚمس زمدأت سمرؽمؾ أؾمٔمتٜم٣م ،اظم٘م٣من زمٙمقهن٣م األمحرفمعم  ْمؾ أٞمقار ايمِم٣ٌمح سمُ 

 هم٘م٣من ايمزورق ئمٙمق ،هم٣مرسمٖمٔم٦م األَمقاج ،وه٦ٌم ريح هقصم٣مء ،وسم٘مٌدت ايمًامء زم٣ميمٕمٝمقم ،ويم٘مـ احل٣مل سمٕمغمت همجٟمة :ايمُم٣مؿمئ

 هم١ملم   ،أوًلده وأهسمفإلم   دم احلٝم٣مة وايمٔمقدة ٣موىمٙمام اٞمخٖمض زاده األَمؾ ضمًٌ  ،هم٘مٙمام فمال اظمقج ـمـ اهلالك :ويٌط ىم٣ميمريُم٥م دم اهلقاء

 ،فمفهم٣مؽمتج٣مب اهلل يمدفم٣مئف وسمّي  !ُمديداهلل يدفمقه أن يٛمجٝمف َمـ هذه اظمحٛم٥م وايم٘مرب ايمإلم   َمـ يٙمجٟم دم ؽم٣مفم٥م ايمٔمنة وايمّمٝمؼ إًل

 ومقل اهلل ادً ردّ همحٚمد اهلل وؾم٘مره َمُ  ،ايمِمٝم٣مد ؾم٣ٌمىمف وطمرصم٦م زمام يريد َمـ رزق اهللك  وأيمٗم ،وؽم٣مر ايمزورق دم رهمؼ ،همٜمدأت األَمقاج

:  وأطمذ  ،ّمٛمفهمٟمطمذ أوًلده دم ضمِ  ،همقصمد اجلٚمٝمع دم اٞمتٓم٣مره ،زمٝمتفإلم   شمؿ فم٣مد [.7: إزمراهٝمؿ]. ژڦ  ڦ  ڄژ

 .فمٙمٝمٜمؿ َم٣م ضمدثيٗمص 
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 (شاب ذائة)قصح قصٞش تؼْ٘اُ  ـ32

 ( ًضمريتف ويٛمتٓمر ٞمٝمؾ ،ٞمدَمف وسمقزمتف ـٔمٙمويُ  ،٣م حي٘مل ؽم٤ٌم دطمقيمف ايمًجـدم ضمٙمٗم٥م زم٣ميمتٙمٝمٖمزيقن ؾم٣مهدت ؽمجٝمٛم). اىمت٤م ومِمتف. 

  وايمذي زاد  ،اظمقو٥مهمٜمل زمكم ايمٔمٚمؾ وايمتٙمٖم٣مز و زم٤ًٌم اٞمُمٕم٣مهل٣م:ومل هتتؿ زمف أَمف  ،اٞمُمٕمؾ فمٛمف وايمده دم دواَم٥م احلٝم٣مةؾم٣مب َمٌمي

همتُمؼمي األم َم٣م سمريده  ،ًل يًٟمل فمـ أوًلده رنمؿ أٞمف ىمثغم إرؽم٣مل األَمقال إيمٝمٜمؿ ،اخل٣مرج ؽمٛمقات َمتِمٙم٥مإلم   ايمْمكم زمٙم٥م ؽمٖمر األب

زم٣ميمًٜمرات ايمٙمٝمٙمٝم٥م  َمٜمتاًم  ،صم٣مَمٔمتف ٣مإٞمف زمكم أصدوم٣مء ايمًقء سم٣مرىمً  !؟ىمػمزمـ األاًلويم٘مـ ىمٝمػ ضم٣مل  :وسمقهمر ىمؾ ؽمٌؾ ايمرهم٣مهٝم٥م يمألزمٛم٣مء

إن َمـ ايمرصمقيم٥م أن  !؟ظم٣مذا ًل سمٖمٔمؾ َمثٙمٛم٣م :ودم يقم َمـ األي٣مم وم٣مل يمف أضمد أصدوم٣مئف ،(ايمًٝمٛمام) اظمالهل واظم٣ًمرح ودور ايمٔمرض زمكم

 ،رب اظمخدراتصمو ،همٔمرف اإلدَم٣من ء!.وأن سمٔمرف ىمؾ ر ء،وَمـ ايمثٗم٣مهم٥م أن جترب ىمؾ ر ،اأضمًد ك  وًل ختُم ءسمٖمٔمؾ ىمؾ ر

َمـ األوًلد  فَمع أصح٣مزم ايمًقء ِؼ ٗمَ ؾُم ى  ٌض فمٙمٝمف دم إضمدومُ ضمتك   :ِم٣مت وزمٛم٣مت ايمٙمٝمؾقس اخلٚمر زمكم ايمراومئوزم٣ميمت٣مرم جترع ىم

  .وايمٌٛم٣مت

  ٣موايمٔمجٝم٤م أن صديٗمف هذا ىم٣من َمٙمتزَمً  ،وزاره أضمد أصدوم٣مئف ،همؼمة دم ايمًجـ جـ ووم٢م  وؽُم  ًٌ يمف ى  همٟمهد ،(ازمـ طم٣ميمتف)يمف  ٣موومري

أن يًٚمع  (ويمٝمد)وهمجٟمة ومرر هذا ايمُم٣مب  ،ا َم٣م ضمدشمف فمـ ذيمؽن ىمثغمً وومد ىم٣م ،اهللإلم   ألضمد ايمٔمٙمامء فمـ ايمتقزم٥م وايمرصمقع ٣مذيْمً 

همغمصمع ويٗمرر ايمتقزم٥م ويتقوٟم وحي٣مهمظ  !؟وَم٣م ؽم٤ٌم ذيمؽ !؟أيـ هق اآلنى  وير ،ذيط ذىمري٣مسمف عويتٟمشمر زمف ويًؼمصم !هذا ايممميط

َمٛمف  ٣مدسمف ويتِمؾ زمقايمده ؿم٣ميمًٌ ويًتٕمٖمر رزمف ويًتًٚمح وايم ،صم٣مَمٔمتفإلم   ئمقدضمتك   اخلروجك  ويتٚمٛم ،ايمِمالة داطمؾ ايمًجـفمعم  

همتٌتًؿ يمف  ،ويٌدأ ضمٝم٣مة صمديدة ىمٙمٜم٣م أَمؾ وفمٚمؾ ،وزم٣ميمٖمٔمؾ خيرج َمـ ايمًجـ زمٔمد ؽمٛمقات ،همٝم٘مٖمل َم٣م مجع ،ايمٔمقدة َمـ اخل٣مرج

يمٙمٛم٣مس ومِمتف دم زمرٞم٣مَم٨م سمٙمٝمٖمزيقين ك  ضم٘م . وزمٔمد همؼمة ..زم٣مهلل اإليامنك  َمٔمٛم يمٝمذوقويقهمٗمف رزمف  ،فمٛمف أزمقاه ويرى   ،احلٝم٣مة َمـ صمديد

 .يمٔمؾ اجلٚمٝمع ئمتػم

 ٍزمشاخ شاب ٍنافح ـ33

 ( ٣مؿمٌٝمًٌ  همٟمصٌح سمٔمٙمٝمؿ صمٝمدإلم   ويِمؾ ،اظم٣ًمء يمٝم٘م٤ًم ومقت يقَمفدم ايمٔمٚمؾ  جلٟم إلم  ضمتك   ٗمٙم٦ٌم زمف األي٣ممتهم ،ا همٗمغمً ٞمُمٟم يتٝماًم 

 .اىمت٤م ومِمتف (.هم٣مزمتًٚم٦م يمف احلٝم٣مة زمٔمد فمذاهب٣م ،ا٣م َمُمٜمقرً ٞم٣مصمًح 

 جرَ ٖمأـمٛمٜم٣م ًل سمُ  وىمٛم٦ُم ٦م صَم رِ همُ  *** ٣مضمٙمٗم٣مهُت  همٙمام اؽمتح٘مٚم٦م   و٣موم٦م  

صٕمغمة  ؿمٖمٙم٥مو (َمريؿ)ك  سمِمٕمره زمٔم٣مَمكم سمدفم وازمٛم٥مً  (أمحد)ك  دفما يُ ٜم٣م ويؼمك ويمًد يٚمقت فم٣مئٙمُ  ،هذه ومِم٥م أهة همٗمغمة وزمًٝمْم٥م احل٣مل

 ًل ٣م٣م زمًٝمْمً َمٔم٣مؾًم  سمتًٙمؿزمٔمد َمقت زوصمٜم٣م .. ىم٣مٞم٦م هذه اظمرأة  (زم٣محل٣مصم٥م زيٛم٤م)ٔمرف زمكم صمغماهن٣م َم٘م٣مهمح٥م سمُ  ٣مَمّ وأُ  )هم٣مؿمٚم٥م( سُمًٚمك  

ضم٣مل ى  زمدأ ير ٥ماإلفمدادياظمرضمٙم٥م وفمٛمدَم٣م دطمؾ أمحد  ،أوًلده٣م وسمٔمٙمٚمٜمؿفمعم  ٛمٖمؼ سمُ ضمتك   همٔمٚمٙم٦م زم٣مخلٝم٣مؿم٥م ،صمٛمٝمف لَم٣مئت يتٔمدى  

همٗمرر أن ئمٚمؾ زمٔمد اظمدرؽم٥م يمٝمٛمٖمؼ  :حتٚمٙمف َمٛمذ مخس ؽمٛمقات زمٔمد وهم٣مة أزمٝمف ذيٙمٜم٣م ايمأن خيٖمػ فمٛمٜم٣م مِح  ٟمرادهم ،أهسمف وسمٔم٤م وايمدسمف

 ويقاصؾ فمٚمٙمف زم٣ميمٙمٝمؾ ف،َمدرؽمتإلم   وىم٣من يذاىمر زم٣ميمٛمٜم٣مر ويذه٤م ،(وهم٣مؿمٚم٥م َمريؿ)ف ٝمأطمتفمعم  ٞمٖم٣مق وي٣ًمفمد دم اإل ،ٞمٖمًففمعم  

رزمف أن يٖمرج ايم٘مرب فمٛمف  ٣مدافمٝمً  ،٣م زمٗمّم٣مء اهلل راوٝمً  ،زمام هق همٝمف اؽمٔمٝمًد  ،رزمف ا٣م همٝم٠مدي صالسمف ؾم٣مىمرً ايمٌٝم٦م َمتٔمًٌ إلم   ئمقدضمتك  
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ُمٔمره سمُ  ودائاًم  ،ْمٝمٔمف همٝمام يْمٙمٌف َمٛمٜم٣م َمـ ؿمٔم٣مم أو ذاب أو إفمداد نمرهمتفسمُ  ،٣مسمٗمػ زمج٣مٞمٌف أيًّم  )َمريؿ(وىم٣مٞم٦م أطمتف  ،وفمـ أهسمف

ٔمٙمٚمل ايمٗمًؿ ايمودطمؾ  ،دم ايمث٣مٞمقي٥م ايمٔم٣مَم٥م (أمحد)أصٌح ضمتك   ،األطم٦م وايمِمديٗم٥م يمف ؿَ ٔم  هم٘م٣مٞم٦م ٞمِ  ،أٞمف رصمؾ ايمٌٝم٦م َمـ زمٔمد أزمٝمف

همذاىمر واصمتٜمد واؽمتٔم٣من  ،(ىمٙمٝم٥م ايمْم٤م)أًل وهق  :اًم وحيٙمؿ زمف ٞم٣مئ ،٣مٙمؿ ضمٝم٣مسمف ايمذي يٖم٘مر همٝمف َمًتٝمٗمٓمً  هق واألهة أن حيٗمؼ ضُم آَماًل 

 :وهق ئمٙمؿ ومقل ايمُم٣مفمر ،واضمؼمام ٤ٍم زمُح يًٟمهلؿ وجيٙمس َمٔمٜمؿ  ،ؽمٝمف دم َمدرؽمتفدرّ زمٚمُ 

 وفمٗمقًًل  ٣مًً ٖمُ ٞم  أَ  ٛمُمئويُ  ٌٛمليَ  *** ـ ايمذيَمِ  ّؾ صَم أو أَ  أذَف  أفمٙمٚم٦َم 

همٗمد  َمٛمذ همتح فمٝمٛمف فمعم ايمديٛم٣م، (أمحد)فمعم  َمر  يقمٍ  وىم٣من أؽمٔمَد  ،وصم٣مء يقم ايمٛمتٝمج٥م ،يم٘مؾ يٗمػ زمج٣مٞمٌف وئمٙمؿ ـمروهمف وؿمٚمقضمفا

 ٣مخمٙمًِم  اَمُمٜمقرً  ٣موزمٔمد ؽمٛمقات خترج وأصٌح ؿمٌٝمًٌ  ،ْم٤م ومًؿ اجلراضم٥مىمٙمٝم٥م ايمودطمؾ  ،٪(99سمًٔم٥م وسمًٔمكم دم اظم٣مئ٥م )فمعم  ضمِمؾ 

 ،٨م زمٝم٦م اهلل احلراموذه٤م َمع وايمدسمف حل ،(َمريؿوزوج أطمتف ) ،ع اهلل فمٙمٝمف وضمؾ َمُم٘مالسمفهمقؽّم  ،ايمٖمٗمراءفمعم   ٣مفم٣مؿمٖمً  ،دم فمٚمٙمف

ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ژ    ٹ ٹ: وسمًٌٚم٦م هلؿ احلٝم٣مة زمٔمد ؽمٛمقات ايمٔمذاب ،أهة ؽمٔمٝمدة ٣موفم٣مؾمقا مجٝمٔمً 

 [.3، 2: ايمْمالق]. ژڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

 ٛ ٍ٘ض٘عألنرة ٍقذٍح ُذ

 وم٣مل اهلل   يم٣ًمن َمقؽمك   فمعم  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ      ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ  : دم ىمت٣مزمف ايمٔمزيز

ٞمجده  (ي٘مت٤م اؽمؿ اظمقوقع)همٚمام ًل ؾمؽ همٝمف أٞمٛم٣م فمٛمدَم٣م ٞمح٣مول ايم٘مت٣مزم٥م دم َمقوقع  [.28: 25: ؿمف]. ژې     ې  ې  ې

وٞم٥م األطمغمة أصٌح ذيمؽ همٖمل اآل ،فمٓمٝمؿ َمـ األمهٝم٥م ومدرٍ فمعم  ذيمؽ ألٞمف  :ع وايمتحٙمٝمؾ ايمُم٣مَمؾ يمٔمٛم٣مسه اظمختٙمٖم٥مزم٣ميمتتٌّ  اصمديرً 

وؽم٣مئؾ فمعم  يمٙمٚمقوقع ٞمجده ومد همرض ٞمٖمًف ى  مهٝم٥م ايم٘مػميمألو ،حلدي٧م وسمٔمٙمٝمؼ اجلامهغم واظمجتٚمع زم٘مؾ همئ٣مسمف ااظمقوقع حمقرً 

 ،ؼمؽمؾ دم ايم٘مت٣مزم٥م وًل يتقومػًويم٘مؾ َم٣م ؽمٌؼ أصمد ومٙمٚمل ي ،إذ راضم٦م مجٝمٔمٜم٣م سمتٛم٣مويمف زم٣ميمتحٙمٝمؾ ايمُم٣مَمؾ ،أيًّم٣م اإلفمالم اظمختٙمٖم٥م

 .َمٛمل دم ايمتٔمريػ زمف وسمقوٝمحف وَمٔم٣مجلتف َم٣ًممه٥مً  :تالضمٗم٥م إلزمداء رأيل همٝمفظماومدر اؽمتْم٣مفمتل َمالضمٗم٥م أهم٘م٣مري اظمتدهمٗم٥م  حم٣موًًل 

 ٛ ٍ٘ض٘عألنرة ذخاذَح 

  ًَمديمٙمكم وَمًتُمٜمديـ فمٙمٝمف ٞمجد أٞمف زم٣محل٤م  ،وايمتقوٝمح وايمممح وايمتٔمٙمٝمؼ ،زمٔمد حتٙمٝمٙمٛم٣م يمٔمٛم٣مس اظمقوقع وأهم٘م٣مره .. اوأطمغم

يٚم٘مٛمٛم٣م أن  ـ وم٥م اظمٌدفم٥مؾمٟمن ايمٖمرد وإؿمالق ايمٔمٛم٣من يمٙمْم٣موم٣مت اخلاّل وإفمالء  ،وايمٔمٚمؾ واألَمؾ وايمٔمزيٚم٥م ايمِمٙم٥ٌم ايمِم٣مدوم٥م اظمخٙمِم٥م

  .واؿمٚمئٛم٣من وسمٗمدم يمٛمٔمٝمش دم رطم٣مء وؽمالم :وٞمحٗمؼ َم٣م ٞمحٙمؿ زمف َمـ آَم٣مل يمٛم٣م وظمجتٚمٔمٛم٣م ،ٞمتج٣موز َم٣م يقاصمٜمٛم٣م
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 اىرؼثٞش اى٘ظٞفٜ
(1 ) ٞحاىثشق: 

 ي.٣مه فمٚمؾ أو َمقومػ أو َمْمٙم٤م ضمٝمقجت ُم٣مفمرواإلطم٣ٌمر فمـ اآلراء واظم ايمتٔمٌغمدم  ًتخدميُ  فمٚمؾ ىمت٣ميبل ه 

 ٜذية ٍْل مراتح تشقٞح فؼيٞل تاٟإرا ُط:  

  ٞم٣مضمٝم٥م ايمٝمٚمكم أفماله٣مدم  فمٛمقاٞمفشمؿ  ،يمٝمفإؾ ىمت٣مزم٥م اؽمؿ اظمرؽَم. 

  وؽمْمٜم٣مدم  ايمػمومٝم٥م ٞمصىمت٣مزم٥م.  

  دم أؽمٖمٙمٜم٣م ٞم٣مضمٝم٥م ايمُماملفمٛمقاٞمف  ، شمؿؾىمت٣مزم٥م اؽمؿ اظمرؽِم.  

  ٣منم٣ميمًٌ  ًل يزيد َمقوقع ايمػمومٝم٥م فمـ ؽمْمريـ. 

 ايمدوم٥م ايمٙمٕمقي٥مل فمٙمٝمؽ أن سمرافم. 

:صم٣مزة ايمِمٝمٖمٝم٥م َمٔمؽصديؼ يمؽ سمدفمقه يمٗمّم٣مء اإلإلم   اىمت٤م زمرومٝم٥م ذذسٝة. 

 

 

 

 

 

:ّص٘ص ىثشقٞاخ ٍخريفح 

 )ٞمُم٣مؿمرىمؿ األضمزان( ـ )يمٙمٖمٗمٝمد ايمرمح٥م، ويمألهة طم٣ميمص ايمٔمزاء( ـ )إٞم٣م هلل وإٞم٣م إيمٝمف راصمٔمقن، اصػموا واضمتًٌقا(. ايمقهمــ٣مة:

ـّ فمٙمٝمؽ زم٣ميمْمقاف وايمًٔمل وايمقومقف زمٔمرهم٥م(.)ضم٨م َمػم احلــ٨م:  ور، وذٞم٤م َمٕمٖمقر، وفمقد حمٚمقد( ـ )احلٚمد هلل ايمذي ََم

 )ؾمٖم٣مىمؿ اهلل، وصمٔمؾ صػمىمؿ دم َمٝمزان ضمًٛم٣مسم٘مؿ( ـ )ٞمًٟمل اهلل ايمٔمٓمٝمؿ رب ايمٔمرش ايمٔمٓمٝمؿ أن يُمٖمٝم٘مؿ(. ايمُمٖم٣مء:

(2 ) ػالُاإل:  

 لأو اصمتامفم ٛمٓم٣مم حمدد َمـ طمالل فمٚمؾ شمٗم٣مدمرؾم٣مدات وايمتٔمٙمٝمامت يماليمتزام زمسمقصمٝمف زمٔمض اإلإلم   دفي.  

 ٔٞٗٝجة ف:  

 اإلجي٣مز وايمدوم٥م. 

 ضمًـ ايمتٛمٓمٝمؿ وايمتقوٝمح ومج٣مل اخلط. 

 يمٙمٚمخ٣مؿم٤م زمف ايمثٗم٣مدمى  حتديد اظمًتق. 

 حتديد ايمزَم٣من واظم٘م٣من. 

 

 .................... .المشسل إليه /
 ..................ىان /ـــــــــــالعى

 والزمزع ثجى مصش وشىاطئهب السبحشح ،يمضبء إجبصح الصيف معأدعىن ل
 ......... .............المشسل /
 .......................العىىان /



 

  

 49526266994/4928677468 بين سويف:                          األستاذ: جمدي عبداحلميد                                          (    د يف )التعبريـسلسلة اجمل

 نيلمتوفين على اإلسالم ومجيع املسو                                                     44                      يب                                ولصح ي وإلخوتياللهم اغفر لوالَد

يٚم٘مـ أن ايمتل  ت٣م همٝمف اخلػماَمقوًح  ،(اخلط ايمٔمريب)مج٣مفم٥م دم  ٣م سمدفمق همٝمف زَمالءك يمالؾمؼماكفمالٞمً إاىمت٤م  :ذذسٝة

 .اجلامفم٥مدم  ي٘متًٌٜم٣م ايمْم٣ميم٤م

 

 

 

 

 

3 ) اىالفرح:  

 :ٝجة اٟذٜ ػْذ مراترٖا  

 .اإلجي٣مز وايمدوم٥م، وأن ي٘مقن َمّمٚمقهن٣م واوًح٣م 

   ايمثٗم٣مدم يمٙمٚمخ٣مؿم٤م هب٣م. حتديد اظمًتقى 

 .ضمًـ ايمتٛمٓمٝمؿ وايمتقوٝمح ومج٣مل اخلط 

 :طمالق(.ٛمٓم٣مهم٥م ـ ايمتٔم٣مون ـ األيم)ا ًلهمت٥م يم٘مؾ َمـ:اىمت٤م ذذسٝة 

 

 

 

 
 

 إعالن
أن يزمذم  في االشزشان فعلًٰ مه يشغت ،رعله جمبعخ الخط العشثً عه فزح ثبة االشزشان

ورله ثمكزجخ  ،سزبر المرش اال لذيٰ( 41/41/4891) ثزسجيل اسمه يىم السجذ المىافك
إلًٰ جبوت وظيفزه  –وال شه أن الخط  ،ساد للمزمذميهذالمذسسخ ثعذ إجشاء اخزجبس ل

 .الزوق يرشهف الحس ورشث يفه مه الفىىن الجميلخ الشاليخ الز –الزعجيشيخ 

 األخالق سمبد الصبلحيه ورعبووىا علً الجش والزمىيٰ الىظبفخ دليل علً الحضبسح




